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  منتقى الفوائد

 

 بعد أما والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده هاحلمد هلل وحد

فهذه فوائدد مووعدمج مجعاهدا وتاباهدا وانااياهدا مدن بكدو  الاادق أءودا   درا    

لعاي ومدارساي مع أخواين طالب العلم ومن حضوري للدروس واملحارضات ومكا

وتدذل  مدن اسدا عي  -غفدر اهلل لودا و دم  -والدورات العلميَّمج ملشدانوا الفضدال  

لألرشطمج العلميَّمج واسا عي إلذاعمج الارآ  الاريم وتذل  من صيد خاطري، سدمياها 

ماها يف عرشة  (منتقى الفوائد)جماهدًا:  ( فائددة بمممدو  022أجزا  يف تل جز  )و سَّ

 ( فائدة.0222تل األجزا  )

نسأل اهلل العيل الادير أ  نلص لوا نّياتوا، ويااّبل موّا أع لوا وأ والوا، وحيّبق إليوا  

ه إليوا الافر والفسوق والعصيا ، وجيعلوا من الراشدين،  اإلي   ويزيوه يف  لوبوا، ويارِّ

 ىل نبيوا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.وصىل اهلل وسلم وبارك ع

 عفو ربه الاديرالفاري إىل تابه 

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف

 ولوالديه ومجيع املسلمني له غفر اهلل

 هد02/9/2201
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 خالف الثامج من هو أوءق موه يف السود واملان. إذاهو  :احلديث الشاذ -3
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 .ومجالسهم أهل بني العلم الوافع والعمل الصالح الذين مجعوا  -2 

 هم اليهود.موا العلم ومل يعملوا به الذين تعل -0 



  منتقى الفوائد

 هم الوصارى.عملوا ومل ياعلموا الذين  -3

أمجعوا عىل أ  الكهارة باملا  جتدق عدىل تدل مدن لزماده » ال ابن هبرية رمحه اهلل:  -96

 .«الصالة مع وجوده وإ  عدمه فال

 من عمل ب  علم أورءه اهلل علم ما مل يعلم. -97

 يف املسمد بعد الوضو  . املاثجيوز لصاحق اجلوابمج  -91

د -99 رة والاحميدل مدن خصدائص هدذه األمدمج الايمم من خصائص هذه األممج والغ 

 والغسل يف مجيع األمم.

 تل ما جاز أتله فبوله وروءه طاهر. -222

أنه مسح ملسو هيلع هللا ىلص حدءوي سبعو  من أصحاب الوبي »:  ال احلسن البرصي رمحه اهلل -222

 .«عىل اخلفني

روى أحاديث املسح عىل اخلفني خلق ال حيىص من » ال الوووي رمحه اهلل:  -220

 .«الصحابمج

 .«مل نالف الصحابمج يف املسح عىل اخلفني»  ال عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل: -223

   عىل جواز املسح عىل اخلفني واتفدق أهدل أمجع العل»  ال ابن املوذر رمحه اهلل:  -222

ومج  .«واجل عمج عىل ذل  السُّ

 اخلوارج غالة يف األحاام والرافضمج غالة يف األعالم ورب  يشرتتو  مجيعًا. -225

الرافضمج يغلو  يف عيل بن أيب طالق وهو ممن روى أحاديث املسح عىل اخلفدني  -226

ور وهؤال  الرافضمج ال يدرو  املسدح باسويمج الابملسو هيلع هللا ىلص ومن رواة أحاديث أمر الوبي 

 .ويبووهنا عىل اخلفني ويكوفو  حول الابور

 اخلوارج ال يرو  املسح عىل اخلفني بل يرو  الغسل دائً . -227

 .وخاصمج عود أهل احلماز يكلق الاذب عود بعض املحدءني بمعوى اخلكأ -221

ومجاألغاين حمرممج بالاااب و -229  وفيها ء نيمج أحاديث . السُّ



  منتقى الفوائد

 تاو  األغاين حمرممج إذا اجامدع معهدا آالت اللهدو» ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل:  -222

 .«واملعازف

حدديث موضدو :  «من سمع الغناء صب يف أذنيه األنك يوم القيامة » :حديث -222

 ماذوب.

 حديث موضو : ماذوب. «من ترك الصالة عوقب بخمس عرشة عقوب » :حديث -220

 ق أ  يددعو يل وال أ بدلح عابدًا أنيأ  يف املديومج سبع»ل  رمحه اهلل:  ال اإلمام ما -223

 .«موهم حديثًا واحداً 

 يف وضع األحاديث. ل العبادة والزهد من السلف الاساهليغلق عىل أه -222

 اعني:أهداف وضع األحاديث املوضوعمج من الوّض  -225

 موفعمج الواس بالرتغيق والرتهيق. -2 

 ر عىل الواس.حق الدنيا والظهو -0 

 حق الصوعمج املباعمج. -3 

 الاعصق للمذهق واألشخاص. -2 

 الاارب للرؤسا  وامللوك. -5 

 تراهيمج الدين من املوافاني. -6 

 «يأيت آخر الزمان رجل اسمه حممد بن إدريةس أ  عيةي م مةن إبيةيس» :حديث -226

 .ماذوب موضو  حديث

 .«ا عىل األرض أتذب من الرافضمجم» ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل:  -227

ملسو هيلع هللا ىلص ال يساكيع أحد أ  ياذب يف العراق عىل الوبدي » ال الدار  كوي رمحه اهلل:  -221

 .«وأنا حي

 ملسو هيلع هللا ىلص.حام الاذب عىل رسول اهلل -229

 يافر باهلل عز وجل. فإنهإذا تا  مساحاًل  -2 



  منتقى الفوائد

 إذا تا  غري مساحل و ع يف تبرية من تبائر الذنوب. -0 

نعم وتوباه بيوه وبني اهلل وال يابل موه حدديث  توبمج؟ملسو هيلع هللا ىلص ب عىل الوبي هل للااذ -202

  ملسو هيلع هللا ىلص.ألنه تّذب عىل الوبي 

الذي ال أصل لده فدال يلافدت املاذوب احلديث املرتوك مثل احلديث املوضو   -202

 إليه.

البعض يصححه والبعض حيسدوه  «طيب العيم فريض  عىل كل مسيم» :حديث -200

 ضعيفمج. «مسلممج»وزيادة 

 .: ماذوبحديث موضو  «أطيب العيم ولو بالصني» :حديث -203

 ابرية وأرص عىل الصغرية.بمن أتى  من هو الفاسق؟ -202

 اإلرصار عىل الصغرية: -205

 إذا تا  عىل الاأويل خاطئًا يرفع عوه الفسق. - 

 إذا ب ني له احلام وأرص فياو  فاساًا. - 

 الفسق يواسم إىل  سمني:-206

 .فسق بالعمل -2 

 فسق بالاول. -0 

 .املوانعال يكلق الفسق إال بعد توفر الرشو  وانافا   -207

 :بد يعرف أهل البد  -201

 الثوا  عىل الوفس دائً . -2 

 ذم الغري دائً . -0 

 اتبا  املاشابه. -3 

 تسميمج أنفسهم بأس   غريهم. -2 

 مردود. هالفاسق حديث -209



  منتقى الفوائد

 بدو  تعريف باالسم. أو املان امرأة يف السود وأاإلهبام يف احلديث  ول رجل  -232

 ياو  اإلهبام مؤءرًا يف السود وال يؤءر يف املان. -232

 هم عدول ءاات.لاإلهبام يف طبامج الصحابمج ال يرض ألهنم ت -230

االسدم  حضعيف فإذا جا  من طريق آخر يوضد حام احلديث املبهم يف السود: -233

 حسوًا. اً تا  حديث

ومجيف الدعوة إىل اهلل عز وجل ضابكها الاااب و اجلدّيمج -232  .بفهم سلف األممج السُّ

 ياو  يف املعامالت.ًا ما ادرأتثر البد  يف العاائد ءم العبادات ون -235

 ألف رضيح. (02)يوجد يف البالد اإلسالميمج  -236

 اجلرح والاعديل يف رجال احلديث: -237

 عيل املديوي يضعف ابوه. - 

 عف أباه.ضأبو داود ي - 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصأل  املاصد من ذل  صحمج حديث رسول اهلل » 

 مل يثبت حديث يف نااح اليد. -231

بدن عبدداهلل  عا  بني السمدتني يف الصالة جا  يف صحيح مسلم من حديث اإل -239

 .ال تفعل تارة وتارة وتفعلعباس ريض اهلل عوه  

ملسو هيلع هللا ىلص يل الوبدي ضم الادمني يف صحيح مسلم أ  عائشمج وضعت يددها عدىل رجد -222

 وهو ساجد.

بن عمدر أ  سدون الرواتدق عرشد عبداهلل جا  يف صحيح البخاري من حديث  -222

 رتعات.

 رتعمج. ةعرش ديث أم حبيبمج أ  سون الرواتق اءواجا  يف صحيح مسلم من ح -220

 .«ر هإذا أردت أ  تعرف علمج احلديث فامجع ط  » ي رمحه اهلل:و ال عيل املدي -223



  منتقى الفوائد

اململس يصح مو وفدًا عدىل أيب هريدرة ريض اهلل عوده وال يصدح حديث تفارة  -222

 مرفوعًا.

 واحدة يف الصالة ضعيفمج.الأحاديث الاسليممج  -225

 الصحيحني وغريمها.الصالة جا ت يف   يفنيماليأحاديث الاس -226

طالق العلم عليه أ  حيرص عدىل الالادي مدن املشدايخ ءدم يبحدث يف الاادق  -227

 ها.ؤويار

 وايمج احلديث باملعوى برش  أ  ال نل بمعوى احلديث أصاًل.جيوز ر -221

 أسباب عدم معرفمج بعض ألفاظ احلديث املرفو : -229

 األلفاظ عىل حسق األ وام واللهمات. -2 

 ب عد الزمن وجهالمج اللفظ . -0 

وَّمج  يرى أبو حويفمج أ  تصىل -252 الفمر حاى وإ  تا  اإلمام يصيل الفريضمج برشد  س 

 وته الرتعمج األوىل.إذا مل تف

 صح.يال  (وىص عىل سابع جارملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ) حديث: -252

 تعدد الشيوخ والس   موهم يدل عىل تثرة العلم. -250

أحاديدث ندزول اليددين و .«أ عد»أحاديث نزول الرتباني ءم اليدين يف الصالة  -253

 .«أسود»ءم الرتباني يف الصالة 

 إذا أتل اإلنسا  شيئًا تعافه نفسه ياو  يف بكوده» اهلل:  ال اإلمام ابن الايم رمحه -252

 .«دا ً 

 .«اربهمن طلق العلم لغري اهلل م  »  ال محاد بن سلممج رمحه اهلل: -255

ئل األمام أمحد رمحه اهلل ماذا تشاهي  ال:  -256 بمعوى سود  «اً خالي اً وبيا اً عالي اً سود»س 

 بادة.وبيت خايل للافرغ للعملسو هيلع هللا ىلص عايل لاربه من الوبي 

 عود الرتمذي بمعوى ضعيف. «غريق» ول:  -257



  منتقى الفوائد

حدديث مابدول يف فضدائل  «صةىل قلةل العأة أربعةا   أامر اهلل رحم» :حديث -251

 األع ل.

اجلمهور يرو  عدم الوضو  من حلم اإلبل واإلمام أمحدد يدرى الوضدو  وهدو  -259

 الصحيح.

د وهو سود ندازل بلد  رواه أمح «أيعجز أحدكم أن خيتم القرآن بثالث» حديث: -262

ومج تاق تسعمج رجال وهو احلديث األنزل سودًا يف  .السُّ

رواه البخاري بسدود ندازل بلد  سدامج  «اقرتبقد ويل ليعرب من رش » :حديث -262

 رجال من طبامج الاابعني.

 العلم:  صوفا  ال يواال -260

 املاارب. -2 

 املساحي. -0 

أ دوى يف  «محاد بن سلممج بن ديودار»و أ وى يف احلديث «محاد بن زيد بن درهم» -263

 العبادة.

 .«من تالم يف محاد بن سلممج فاأن  تالم يف الدين»  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -262

 أل  الكالق يارأ عىل الشيخ وعوده الاالميذ. «أخربنا»املوطأ لإلمام مال  أتثره  -265

 :أنوا  الادليس يف احلديث -266

 تدليس البلدا . -2 

 تدليس اإلسواد. -0 

 وجد أممج تروي أحاديث نبيها بالسود إال هذه األممج املبارتمج.تال  -267

ومجترك » بن تيميمج رمحه اهلل:ا ال شيخ اإلسالم  -261  .«للالممج سومج االجا  من أجل  السُّ

 وهو تابعي . «عمر بن اخلكاب»أيب داود اسمه من شيوخ  -269



  منتقى الفوائد

 ماى اساعمل الاذب يف الرجال اسداعملوا الاداريخ»  ال سفيا  بن عييوه رمحه اهلل: -272

 .«دةيف الوال

 إسحاقبل  إسحاقمثيل يسأل عن »ئل اإلمام أمحد عن إسحاق بن راهويه فاال: س   -272

 .«يسأل عن الواس

 لف يف اسم أيب هريرة ريض اهلل عوه يف مئاي  ول.اخا   -270

 عليه. عالاإلسالم يعلو وال ي   -273

 و اإلسالم.اجلهاد من عل -272

 ال جيوز بد  الاحيمج للاافر ورفع شأهنم عىل املسلمني. -275

 بعد نافلمج.يديه للدعا  أنه رفع ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبت عن الوبي  -276

 من اهلل خللاه. اام الاي مل يذتر فيها شيئ رمحمج  األح -277

 .«رفع أحد أعضا  السمود يف الصالة يدل عىل بكالهنا»  ال السعدي رمحه اهلل: -271

بن تيميمج وتلميذه ابدن الاديم امؤلفات شيخ اإلسالم من السعدي رمحه اهلل  تأءر -279

 رمحه  اهلل تعاىل.

 مج يف األيام املهلامج:الضوابط املوميّ  -212

 در  املفاسد مادممج عىل جلق املصالح. -2 

 احللم واحلذر والبعد عن الغضق والاعصق. -0 

 الرفق وجتوق الشدة. -3 

 ن تصوره.عيش  فر  احلام عىل ال -2 

  ول احلق والعدل حاى مع األعدا . -5 

 احلذر من اساحسا  الاول والفعل بالدليل يف و ت غري مواسق. -6 

 لزوم مجاعمج املسلمني. -7 

 مواالة أهل اإلي  . -1 



  منتقى الفوائد

 احلذر من الرايات املرفوعمج يف الفان. -9 

 معرفمج أحوال املسلمني مع الاافرين يف الفان. -22 

 احلذر من إنزال أحاديث الفان. -22 

وصدح إىل تدل مسدلم البملسو هيلع هللا ىلص عبداهلل  البميل ريض اهلل عوه بدايع الوبدي جرير بن  -212

 ومسلممج.

 الاالم عود  ضا  احلاجمج يمااه اهلل واملات شدة الاراهمج. -210

 الذين تالموا يف املهد هم: -213

 عيسى بن مريم عليه السالم. -2 

 ابد.الع جالكفل يف  صمج جري -0 

 طفل األخدود. -3 

 طفل ماشكمج فرعو . -2 

 الذي ليس عليه حتيمج مسمد هو اخلكيق يوم اجلمعمج. -212

 تل من دعاك إىل الرش فهو عدو ل . -215

يف موضع مل يذتر فيه فهو بدعمج مثل: الاشهد والشدهادتني ملسو هيلع هللا ىلص  ول سيدنا حممد  -216

 ا.وغريمه

ت الرسيمج واجلهريمج واجلمعمج للرجل الاووت مرشو  عود الووازل يف تل الصلوا -217

 وار عليه.ته ءم  وت فإنه ال ي  فا ماى لو تأخر الرجل يف الصالة و ىض واملرأة حا

 تل مشيئمج اهلل تعاىل مارتنمج بحاماه.-211

 نز  املل  بمشيئمج اهلل تعاىل ونز  املل  ال ياو  باملوت. -219

 ل  فهذا توتل عىل اهلل.أ  اهلل يؤ  املل  ويوز  امل إنسا إذا علم تل  -292

 ال يشرت  يف املل  العزة.-292

 ملسو هيلع هللا ىلص.العزة هي طاعمج اهلل وطاعمج رسوله  -290



  منتقى الفوائد

 ملسو هيلع هللا ىلص.معصيمج اهلل ومعصيمج رسول اهلل  هوالذل  -293

 اهلل يعكي بغري حساب وال يواظر ءوابًا من أحد. -292

م وإ  زارهدملسو هيلع هللا ىلص واليمج املؤمن الادافر ال تادو  يف أمدور الامدارة لفعدل الوبدي  -295

 لدعوهتم و بل هدياهم وال يعزهيم وال حيبهم.

ا اْستاطاْعُتمْ ]تعاىل:   وله -296 ْم ما وا َلاُ أاِعدُّ اإلعداد ياو  بأي يش   {06}األنفال:[ وا

ومجمثل العلم الرشعي بالاااب و  ا.وغريمه حوالسال السُّ

الاودوت يف الصدالة نصدص بودزول »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميدمج رمحده اهلل: -297

 .«الوازلمج عىل املسلمني ألنه إحداث يش  يف الصالة

 مل عىل أربع مراتق:ااإلي   باهلل يش -291

 إي   بوجوده. -2 

 إي   بربوبياه. -0 

 إي   بإلوهياه. -3 

 إي   بأس ئه وصفاته. -2 

 مر:الال ت يف ا ه  إلاا  فوائد -299

  لمج املواعظ واإلرشادات فيها. -2 

 دة العظيممج للماحدث.حصول الفائ -0 

 أ رب لإلخالص لعدم معرفمج املاحدث بالواس. -3 

 طبيعمج ا مر أفضل من املد  يف  بول العلم. -2 

 .«أهل الارى أرق  لوبًا من أهل املد » ال ابن خلدو  رمحه اهلل:  -022
 

     



  منتقى الفوائد

 اجلزء الثاني

 الالفاز حامه عىل  سمني ومها: -2

 باحًا فحامه مباح.إذا رأى فيه م -2          

 ه حرامًا فحامه حرام.يإذا رأى ف -0

 وز.جترؤيمج الرجال للوسا  والوسا  للرجال ال  -0

اخلدين لألبوا  والبوات وإذا تا  هوداك فاودمج يف تابيدل أما الاابيل يف الفم للزوجمج و -3

 البوات فرتتها أفضل.

للمصديل الوظدر إىل موضدع األفضل الة من آءار اليهود يف عباداهتم والاغميض يف الص -2

 وأ  جياهد نفسه عىل ذل . سموده

اخلوف من الذنوب بعد الاوبمج الصاد مج من عالمات اإلي   ولذا حيرص أال يادو   -5

 عائق يف طريق االساااممج.

 من جوس الصالة. زيادة إذا عكس املصيل يف الصالة فال بأس بأ  حيمد اهلل ألهنا -6

 .لاسويمج الصفوف ه وعن يساره  بل الصالة عىل اجلوازةورد الافات اإلمام عن يميو -7

ال يوبغي للخكيق الدخول  بل الو ت و د تره ذل  ابن عثيمني وابن بداز رمحهد  اهلل  -1

 تعاىل.

 لافت إليه.الش  بعد اناها  العبادة ال يرض وال ي   -9

البعض يرو  أهنا من سورة الفاحتمج و ا را ة البسملمج يف الصالة جهرًا البعض يراه -22
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 ويسافيد من اخلكبمج.

ويرى ، جقبن عثيمني رمحه اهلل: أنه واالشيخ ا يرى فيه يف العمرة طواف الودا  -200

دوَّمج  بن باز رمحه اهلل: أنهالشيخ افيه  بده عدىل حسدق حدال  يفادوهدذا ي   مؤتددةس 

 املسافاي.

 أ سام الفسق: -203

 فسق يف االعاااد. -2 

 فسق يف األع ل. -0 

 الفسق: هو اخلروج عن أوامر الرشيعمج بفعل الوواهي وترك الواجبات. -202
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وتل من خرج عن أوامر الرش   اً افر فاسااإلي   ماابل الفسق: فيكلق عىل الا -205

 .اً يسمى فاسا

ي مدن هد»من  ال ألخيه يدا فاسدق فادال: عئل عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه س   -206

 .«وفيها الاعزير فواحشال

 .«الاالم يف الواس حفرة من حفر الوار »  ال ابن د يق العبد رمحه اهلل: -207

  دواعي الافسيق: -201

الرجل عليه صفات الفسق ورشوطهدا وانافدا   ت عىلإذا انكبادافع رشعي:  -2

 املوانع ياو  فاساًا رشعيًا.

ومها حال تثري ممن جترأ عىل تفسيق الوداس ويسدمو  هدؤال   :احلسد وا وى -0

 أهل األهوا  وحيذرو  العل   من جمالساهم.

 عدم معرفمج احلال: وذل  بعدم الاثبت والاحايق من اخلرب بعد س عه. -3

  الااليد والاعصق: وهذا ياو  تبعًا ملن تأءر به و ّلده. -2

ياو  الرجل فاساًا إذا و ع يف تبرية من تبائر الذنوب أو و دع يف صدغرية مدن  -209

 صغائر الذنوب واسامر عليها.

أ  الذنوب تواسم إىل: تبائر وصغائر واألدلمج عىل ذل  من الااداب  :الصحيح -232

ومجو  .السُّ

تدل مدا توعدد »: ريض اهلل عوه  بن عباسعبداهلل  ال » مر رمحه اهلل: ال ابن ح-232

 .«بالوار فهي تبرية

ومجعايدة أهل  -230  اً ياو  فاساًا بمعصياه مؤمو»: واجل عمج يف احلام عىل الفاسق السُّ

ما يف اآلخرة إ  شا  اهلل عّذبه وإ  شا  اهلل غفر له ومصريه أبإي نه وهذا يف الدنيا و

 .«وال نّلد يف الوارإىل اجلومج 
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الكوائف األخرى بدني غلدو وجمافداة يف احلادم عدىل الفاسدق مثدل: اخلدوارج  -233

 واملرجئمج.

 املعايص ال تزيل اإلي   وال توجق الافر وإن  تواص من ت ل اإلي  . -232

عكى االسدم املكلدق وال ال ي  »  بن تيميمج رمحه اهلل يف الفاسق:ا ال شيخ اإلسالم  -235

 .«بمعصياه مؤموًا بإي نه اً ق موه االسم املكلق وإن  ياو  نا ص اإلي   فاساسلي  

ومجال خالف بني أهل »  ال الاايض عياض رمحه اهلل: -236 واجل عدمج يف الصدالة عدىل  السُّ

 .«الابرية مرتاق

 اخلوارج واملعازلمج. :الكائفمج الوعيديمج تسمى -237

 .«  عىل أ  اخلوارج ليس بافارولمأمجع املس»  ال اخلكايب رمحه اهلل: -231

 طائفمج تالميمج يف األس   والصفات. :طائفمج املعازلمج -239

اجلهميمج نسبمج إىل جهم بن صدفوا  ويسدمو  الادريدمج نسدبمج  :من أس   املعازلمج -222

 لاالمهم يف األس   والصفات .

 عليها طائفمج املعازلمج:الاي مسمج األصول اخل -222

 الاوحيد. -2 

 ل.العد -0 

 الوعد والوعيد. -3 

 األمر باملعروف والوهي عن املوار. -2 

 املوزلمج بني املوزلاني. -5 

أنه ليس بمؤمن وليس باافر وليس يف اجلومج وليس »: حام املعازلمج عىل الفاسق -220

 .«يف الوار وهو يف موزلمج بني موزلاني

 .«احل دمه ومالهأنه تافر مثل الاافر األصيل يس» حام اخلوارج عىل الفاسق: -223

أي لديس مدن أهدل  «افييس منة»: ملسو هيلع هللا ىلص ال ابن حمر رمحه اهلل يف أحاديث  وله  -222
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 سواوا وطريااوا وهذا من باب املبالغمج.

ذة من الرجدا  وهي ضد طائفمج املعازلمج وهي طائفمج تالميمج مؤخ :طائفمج املرجئمج -225

 والاأخري.

 .«للسا اإلي   تصديق بالالق ونكق با» عايدة املرجئمج:-226

األصل الاصديق لإليد   بالالدق وهبدذه العايددة الفاسددة » ديمج:يتراعايدة امل -227

 .«طالق يف اإلسالم وأبملسو هيلع هللا ىلص يدخل عم الوبي 

  واألصل الاصدديق اإليد   باللسدا  وهبدذه يددخل املودافا» اميمج:رّ عايدة الا   -221

 .«اإلسالم واإلي  

 .«هيود الابلمج املرجئمج»:  ال سعيد بن جبري رمحه اهلل -229

مره إىل اهلل إ  شا  عذبه وإ  أبأ  »: مرتاق الابرية يف اآلخرةيف عايدة املرجئمج  -252

 .«شا  غفر له

بأنه مؤمن تامل اإليد   ال يامدزأ » مرتاق الابرية يف الدنيا:يف عايدة املرجئمج  -252

 .«عض وال يسلق موهبوال يا

مر و ال أباه وأمه وفعل مدا فعدل؟ ب اخلرشل أحد عل   املرجئمج عن رجل ئس   -250

 .«هو مؤمن تامل اإلي  »فاال: 

 أجاز بعض العل   غيبمج الفاسق برشطني مها: -253

 باملعصيمج. اً أ  ياو  جماهر -2 

 أ  تاو  املعصيمج ظاهرة عليه فاط. -0 

 تالفاسق إذا نز  جلبداب احليدا  جداز» بن تيميمج رمحه اهلل:ا ال شيخ اإلسالم  -252

 .«غيباه

 .«بدعمجالالظامل والفاسق وصاحق  :جيوز غيبمج»  ال إبراهيم الوخعي رمحه اهلل: -255

 وز.  غري ذل  فال جتغيبمج الفاسق جتوز إ  تا  فيها مصلحمج وإذا تا -256
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أهل السومج واجل عمج يابعو  الاااب والسدومج » بن تيميمج رمحه اهلل:ا ال شيخ اإلسالم  -257

 .«ويابعو  احلق ويرمحو  اخللق

  ضابط همر الفاسق: -251

 إذا تا  ا مر فيه مصلحمج ظاهرة ونافعمج. -2 

 من املفسدة من ا مر.أ -0 

 املرأة الصاحلمج ال تواح إال زوجًا صاحلًا وهذا األفضل. -259

 .عدهتاجيوز نااح الزانيمج إذا تابت واناضت  -262

إلماممج الاربى ديويمج الواجق أ  تاو  ا» رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -262

 .«و ربمج إىل اهلل عز وجل

 ال جيوز أ  يوىل الفاسق الاضا  لعدم توفر رش  العدالمج وهذا  ول اجلمهور. -260

 وجق عىل املسلمني  بوله والكاعمج يف املعروف. ا توىل الاضا  واإلماممج فاسقإذ -263

ا  األعلدم واألرو  ياددم لواليدمج الاضد»: رمحده اهلل اإلسالم ابدن تيميدمج ال شيخ  -262

 .«واألتاى

العايدة مصكلح يعوي بمز  رئيس من الدين وهو أصول الددين وهدو تدل مدا  -265

 ياعلق بالعايدة من أصول الدين.

ومجتسمى العايدة بأصول الدين والفاه األترب والاوحيد وأصول -266  .السُّ

لسلوك الدذي جمموعمج العاائد والرشائع واألخالق وا»: رشعياً  اً الدين مصكلح -267

 .«رسل اهلل من اهلل سبحانه وتعاىل جا  هبا

 مجيع أنبيا  اهلل ورسله مافاو  يف مجيع العاائد ولان نالفو  يف الرشائع. -261

 عث نوح عليه السالم.أصل اخللق عىل الاوحيد إىل أ  ب   -269

ي يف حديث جربيل عليه السالم الذملسو هيلع هللا ىلص أصول الدين هي الاي أشار إليها الوبي  -272

رواه عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه يف صحيح مسلم وذتر فيهدا األعد ل الالبيدمج 
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 وهي أرتا  اإلي   وأع ل اجلوارح بأرتا  اإلسالم.

 أصول الدين عىل ءالث وهي: -272

 أي تل ما ياعلق باهلل عز وجل. «األلوهيات»معرفمج املبدأ  -2 

  ونبيا  والرسل وأهنم مرسدلأي تل ما ياعلق باأل «الوبوات»معرفمج الواسكمج  -0 

  م ما يريد من خلاه. يووامن اهلل عز وجل إىل خلاه ليب

 .تل ما ياعلق من املوت إىل اآلخرةأي  :«الغيبيات»معرفمج املعاد  -3 

 الغيبيات تسمى أحيانًا السمعيات. -270

حديث عبادة بن الصامت ريض اهلل عوه الذي رواه البخاري ومسلم الذي  ال  -273

رشيك لةه وأن حممةدا  علةده  من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال»: ملسو هيلع هللا ىلصه الرسول في

 .«.... احلديثورسوله

 إىل أين. -ملاذا  - من أين :ع  ول الفالسفمجمج   

  ال إله إال اهلل. :من أين - 

 حممد عبده ورسوله. :ملاذا - 

 اجلومج والوار. :إىل أين - 

ومجيف الاااب وال طريق لعلم الغيق إال ب  ورد  -272  الصحيحمج. السُّ

 تل يش  فإ  تل يش  يرجع إىل الااعدة. تالااعدة أساس تل يش  وليس -275

 اإلسالم عىل ءالءمج معاين وهي: -276

 االساسالم هلل بالاوحيد وفق ما تا  وجا  به الرسول يف و اه وهذا عام. -2

وهدذا ملسو هيلع هللا ىلص به الرسدول  ابل من أحد إال ب  جا وال ي  ملسو هيلع هللا ىلص الدين الذي جا  به الوبي  -0

 خاص.

 اإلسالم باألع ل الظاهرة. -3

 أول من اخالف من هذه األممج وتفر ت في  بيوها هي فر مج اخلوارج والشيعمج. -277
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واجل عمج: يابعو  احلق ويرمحو  اخللق وهذا ال يواج إال بعدد طاعدمج  ومجالسأهل  -271

 ملسو هيلع هللا ىلص.اهلل ورسوله 

وا بذل  خلروجهم عن الدين أو عدن مُّ اخلوارج: مجع خارجمج وهي الكائفمج وس -279

 اإلمام أو عن الواس.

خرجت طائفمج اخلوارج يف عهد اخلليفمج عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه وبدأت  -212

 ملسو هيلع هللا ىلص.ظواهرها يف عهد الوبي 

ظهرت الشيعمج عىل يد عبداهلل بن سبأ اليهودي الذي زعم باعظيم وتأليه عيل بن  -212

 أيب طالق ريض اهلل عوه.

 ال عبداهلل بن سدبأ تد   اخلوارجعودما  ال عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه عىل يد  -210

ر أل عليهم عيسى بن مريم بأنه سوف يعدود ويأخدذ الثدثِّ الوصارى عودما م    الت

 ممن  اله.

 الرافضمج ال يرو  اجلمعمج واجل عات إال خلف إمام معصوم. -213

هدد يف سدامرا  وإىل اآل  مل 056ب عدام إمام الرافضمج الثاين عرش دخل الرسددا -212

 نرج وزعموا أنه حي وسوف نرج يف آخر الزما .

 اج يف العراق.صىل خلف احلمَّ  ريض اهلل عوه  عبداهلل بن عمر -215

عيط وهو خممدور وصدىل ابمج بن أيب م  عبداهلل بن مسعود صىل خلف الوليد بن ع   -216

 .وعزله عث   بن عفا  ريض اهلل عوه تمالفمر أربعًا و ال ملن خلفه أتريدوين أزيد

وتعداد معده  صدىلإليهدا فإنده ي   إذا صىل اإلمام الوايل وهو صداحق بدعدمج ودا    -217

 يف ماا  آخر مجعًا لالممج املسلمني.الصالة 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصالاافري حق هلل وحق لرسوله »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -211

 اخالف العل   يف حام اخلوارج. -219

 .بعضهم بعضاً األنبيا  والرسل أو م نرب عن آخرهم وآخرهم يصّدق  -292
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 .ومجالساالخاالفات والفر مج مذموممج يف الاااب و -292

 واجل عمج: ومجالس واعد أهل  -290

 عو  احلق ويرمحو  اخللق.ابوي ومجالسوالاااب يابعو   -2 

 وهنا.ع  د  يصلو  اجلمع واجل عات واألعياد وال ي   -0 

 يافرو  أحدًا من املسلمني. ال -3 

 إمجا  املسلمني عىل شهادة أ  ال إله إال اهلل وأ  حممدًا رسول اهلل. -2 

 .اً ورد يف السواك ما ياارب مئمج حديث -293

 .واإلي   به مبيت الشيكا  عىل خشم الوائم أمر غيبي جيق تصدياه -292

 ليل اللحيمج.ال يصح حديث يف خت -295

 و  سومج.ل  أعضا  الوضد -296

 سح مع الرأس وهذا  ول تثري من أئممج السلف.أ  األذنني مت   :الاول الراجح -297

وَّمج  البدايمج باليمني -291  باإلمجا  أءوا  الوضو .س 

سدمى رسيدمج يملسو هيلع هللا ىلص صكلح أهل املغازي عىل أ  تل جيش مل يان فيه رسول اهلل ا -299

 سمى غزوة.يوإذا تا  فيه 

ملسو هيلع هللا ىلص  الزم رسدول اهلل اوى بأيب عبداهلل من أهل محدريِّ يملسو هيلع هللا ىلص ءوبا  موىل رسول اهلل  -022

 هد.52طوال حياته ءم نزل الشام ءم اناال إىل محص وتويف فيها عام 
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 اجلزء الثالث

 .أراد أ  يعامر أو حيجملن  جيوز دخول مامج من غري إحرام -2

 .للدعا  جيوز الاعلق بأساار الاعبمج -0

ْعِصُمكا ِمنا ] موامه حاى نزل  وله تعاىل: يفحرس يف ياظاه وملسو هيلع هللا ىلص تا  للوبي  -3 اهللُ يا وا

 .{06}املائدة: [النَّاسِ 

 الثامومج املغفر ءم لبس الع ممج السودا . ومجالسعودما دخل مامج ملسو هيلع هللا ىلص لبس الوبي  -2

 إىل نصف سا ه.ملسو هيلع هللا ىلص زار الوبي إتا   -5

 تا  العرب يمدحو  من رفع إزاره حاى الافار. -6

 إزاره حاى الافار.تا  العرب يذمو  من أسبل  -7

وهى عن االحابا  يف حالمج ظهور العورة فإذا مل تظهر فال بأس. -1  ي 

 وهى عوها.أي جلسمج تشبه جلسمج احليوانات ي   -9

 تربع واحابى ووضع رجله عىل األخرى.ملسو هيلع هللا ىلص الوبي  -22

 اتاأ عىل ش له.ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس الوبي  -22

 وهو عالج نبوي.أءوا  مرضه ملسو هيلع هللا ىلص عليه فعله الوبي  ربط الرأس والشدّ  -20

ولان اإلنسا  حيمدد ملسو هيلع هللا ىلص لو تانت الدنيا مارممج جلعلها سبحانه وتعاىل لوبيه حممد  -23

 اهلل ويسأل اهلل أ  يعيوه عىل شار نعمه.

 تاملمج وهذا ليس فيه موافاة للاوتل. سومج يّدخر طعامملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -22

 .فال بأسبعد ذل  وإ  أراد مسحها  سومج لعق األصابع بعد األتل -25

مدن الددنيا ومل يشدبع ملسو هيلع هللا ىلص خرج الوبي عودنا ولان الكعام  ردي طعام الشعري من  -26

 موه ومل يملاه.

 عىل يش  مرتفع فاا  يأتل عىل األرض.ملسو هيلع هللا ىلص مل يأتل الوبي  -27
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حلم الغوم واإلبل والبار واألرانق واحل ر الوحيش مشدويًا وغدري ملسو هيلع هللا ىلص أتل الوبي  -21

 ذل .

د ت  فعدل الصدحابمج وتدذل  االجدا   والودوم جواز األتل والرشب يف املسم -29

 والوءق ت  فعل األحباش.

يف جملسه ت  فعل إبراهيم عليده السدالم مدع  له من إترام الضيف تاريق  الكعام -02

 املالئامج.

 ص الشارب لاي ال  ومجالسالشارب وأما وا و صوا ءبت أ  بعض الصحابمج حلا -02

 يصل للفم.

بأ  هذا الكعام فيه فائدة ويغوي عن تثدري  «جياع أهيه بيت ليس فيه متر» :حديث -00

 من الكعام.

ليس بحدديث ومعوداه صدحيح  «املعدة بيت الداء ورأس الدواء احلمي » :حديث -03

 ومواول عن بعض السلف.

 أحيانًا يراد بالوضو  غسل اليدين ويعرف عىل حسق السياق. -02

 ل والرشب والذبح واساالم احلمر.عود األت «بسم اهلل» ول: الاسميمج املرشوعمج  -05

 عود وضع امليت يف اللحد. «بسم اهلل  عىل مي  رسول اهلل» : ولالاسميمج املرشوعمج  -06

 عود اخلروج من البيت. «بسم اهلل توكيت عىل اهلل» ول: الاسميمج املرشوعمج  -07

 .«لاممج ومحد خري من لاممج بال محد»  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -01

 يساخدم  دحًا واحدًا يف أتثر من طعام ورشاب.ملسو هيلع هللا ىلص الوبي تا   -09

 يأتل معه البكيخ ليربد عليها.ملسو هيلع هللا ىلص الامر فيه حرارة عىل املعدة ولذا تا  الوبي  -32

 حيق أ  يرشب احللو البارد.ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -32

ومج -30  .«اليهم بارك لنا فيه وزدنا منه»أ  ياول:  اً ملن رشب لبو السُّ

  :ه  والالرشب  ائً  في -30



  منتقى الفوائد

  ول الكحاوي رمحه اهلل. -الاحريم   –2 

  ول الوووي رمحه اهلل. –الاوزيه  -0 

 األلباين رمحه اهلل أ  الرشب  ائً  حمرم. يرى -33

ومج -32  ملن أراد الرشب أ  ياوفس خارج اإلنا  ءالءًا. السُّ

رام وعود يف يوم اجلمعمج ويوم العيدين وعود اإلح»ياأتد الكيق يف مواضع موها:  -35

 .«الذتر والعلموحلق حضور اجل عمج ويف املحافل وعود  را ة الارآ  

 يعيد الالممج ءالءًا حاى يعال السامع.ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -36

 .رسداً  ال يرسده لتالمه واضح فصملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -37

 يسمع الشعر حاى يف املسمد.ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -31

 ال يصح. «ملسو هيلع هللا ىلصرجع فأخرب النلي  كامي  ثم سن  أن الرجل أرسته اجلن» :حديث -39

 مسامرة.وأع له دائممج ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -22

 يوام عىل فراش مدبوغ من جلد حمشو من ليف الوخل.ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -22

 ًا ما ياو  املدح فيه تذب وغلو وزيادة.لباغ -20

 يابل ا ديمج ويثيق عليها.ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -23

 ظهر عىل وجهه.ملسو هيلع هللا ىلص إذا تره شيئًا الوبي  -22

 روه الرتمذي وابن ماجه وضعفه األلباين. «اليهم أعني عىل س رات املوت» :حديث -25

فن ليلمج األربعا  وسبق الاأخري ل يوم الثالءا  ود  سِّ يوم االءوني وغ  ملسو هيلع هللا ىلص تويف الوبي  -26

 ملسو هيلع هللا ىلص.اخاالف يف تغسيله ودفوه 

 حاالت الوفس: -27

 حتز .   تانت يف اخلري تفرح وإ  تانت يف الرشإ :حالمج مرضيمج -2 

 حالمج حارضة: االسافادة موها بفعل اخلريات. -0 

 حالمج بعديمج: وهي تاو  بالويمج الكيبمج لألع ل الصاحلمج. -3 



  منتقى الفوائد

 .«من أهم أسباب انرشاح الصدر حتايق الاوحيد» : ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل -21

 ل بالسيف.مهل ءالءمج أيام ءم يفّرق بيوه وبني زوجاه فإ  تاب وإال ياااملرتد ي   -29

 طريامج حماسبمج الوفس: -52

 حماسبمج  بل العمل. -2 

 حماسبمج بعد العمل. -0 

 حماسبمج عىل األمر املباح. -3 

 .«باضيمجموهم إال األ   فر مج مل يبقوعرش اخلوارج» :البغدادي رمحه اهلل اخلكيق  ال -52

رس به إىل بيدت  ي  وململسو هيلع هللا ىلص من األنبيا  يف الااق الس ويمج إال نبيوا حممد  مدح أحد  مل ي   -50

 ملسو هيلع هللا ىلص.عرج به إىل الس   إال نبيوا حممد ياملادس و

 .«عىل موربهملسو هيلع هللا ىلص وض الوبي ح» : ال اإلمام ابن حمر رمحه اهلل -53

 الكريامج املثىل يف الدروس الرتبويمج: -52

 العالج. -3  األسباب. -0   املظاهر. -2 

هدذا »له فادال: فابَّ  أتى رجل إىل أيب داود وصاحق السون وسأله أ  نرج لسانه -55

 .«ملسو هيلع هللا ىلصاللسا  الذي حدث عن رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص.تا  اإلمام مال  رمحه اهلل ياوضأ  بل تل درس احرتامًا لاالم الوبي  -56

كع تدن اإ  اساكعت أ  تاو  عاملًا فإ  مل تس»  ال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: -57

 .«كع فال تبغضهماكع فأحبهم فإ  مل تساماعلً  فإ  مل تس

 .«ابن الراوندي تا  ذتيًا ومل يان زتياً »  ال اإلمام الذهبي رمحه اهلل: -51

لألغودام وهدو فادري فرفدع  اً ابن الراوندي  ال تلممج الافر عودما رأى رجاًل راعي 

 .؟!!هلل أين العدلا رأسه فاال: يا

أشدوا   طاف سبعمج رأيت أمرًا عميبًا يف احلرم بأ  طائراً »  ال الكرباين رمحه اهلل: -59

 .«وو ف عود باب احلرم



  منتقى الفوائد

 رمحه اهلل. اإلسالم ابن تيميمجال يصح دعا  خام الارآ  املوسوب إىل شيخ  -62

 ليس حديثًا بل هو من أمثلمج العرب. «خييق من الشله أربعني» :حديث -62

 ملسو هيلع هللا ىلص.ال يصح عن الوبي . «ن اهلل ال ينظر إىل الصف األعوجإ»حديث:  -60

 مو وف عىل عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه . «خري الرب عاجيه» :حديث -63

 :أنوا  الغفالت -62

 وهي تثرية بني الواس. :غفلمج موسيمج -2 

 .وعود املوت وهي عود  يام الساعمج :غفلمج مهلامج -0 

نس والسعادة يف الدنيا لاهى بذتر اهلل نال األامن » : ال عبداهلل بن سهل رمحه اهلل -65

 .« بل اآلخرة

  واعمج باملوجود ورضا  باملفاود. :منحياة املؤ -66

 غض الوظر عن احلرام ياذف يف الالق نورًا. -67

 املعايص يزيد العبد حرسة ونداممج.يف الافاري  -61

 الافاه يف الدين تسبيح. -69

 إذا أردت حسن اخلامتمج فاعمل األع ل الصاحلمج. -72

 الالوب ءالءمج وهي: : ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل -72

  لق خال من اإلي  . -2 

  لق دخل فيه نور اإلي   وعليه ظلممج الشهوات والشبهات. -0 

  لق حمشو باإلي  . -3 

وأظلمدت يدوم ملسو هيلع هللا ىلص أضا ت الدنيا يوم ولد الوبدي » :ريض اهلل عوه بن مال   ال أنس -70

 .«مات

 من بعض فوائد حفظ الارآ : -73

 األجر املرتتق عىل  را ته. -2 



  منتقى الفوائد

 سا .فصاحمج الل -0 

 نور يف الالق واجلوارح. -3 

 مفااح للعلم الرشعي. -2 

  يام الليل. -5 

 : را ة الارآ  مراتق -72

   الرتتيل. -2 

 احلدر. -0 

 الادوير. -3 

 الاحايق. -2 

 .وز  ورءه يف تسعمج أيامعودما تويف معاذ بن جبل ريض اهلل عوه  -75

 لواس.الزهد احلاياي البعد عن املعصيمج وعن سؤال ا -76

   باالساعاذة موه.ولعن الشيكا  ألنوا مأمورال ي   -77

 .«طوبى للغربا »إذا توا سورتك االساااممج من أجل الغربمج فلمن  -71

 .«الاابضو  عىل اجلمر»إذا توا سورتك االساااممج من أجل إيذا  الواس فلمن  -79

 و را ة غريه. من تارار  را ة الاااب وإتاانه أفضل -12

 -ا درأ»عماز الارآين يف سورة العلق يف أول مخس آيات تارر مرتني  وله: من اإل -12

 .«خلق –العلق  -رب 

ئل -10 أندا ال »فادال:  ؟اإلمام عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل ملاذا جتلس يف البيت لوحددك س 

 .«نارأ أخبارهموأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص وحدي بل معي رسول اهلل  أجلس

 .«ما نمت إال والاااب عىل صدري سومج  وأربع» : ال حسن اللؤلؤي رمحه اهلل -13

 سومج. «72»ور مج يوميًا طوال  «022»تا  الشيخ عيل الكوكاوي رمحه اهلل يارأ  -12

لفمج وآخرها أ لفمج. -15  الارا ة أو ا ت 



  منتقى الفوائد

 صدحتاملوسوب لإلمام ابن اجلوزي رمحده اهلل ال  «أخبار احلماى واملغفلني»تااب  -16

 .الوسبمج إليه

جعلده ال إذ أردت أ  ياو  الدرس جادًا فد» :خ عيل الكوكاوي رمحه اهلل ال الشي -17

 .«فوىض

 حفظ الشافعي رمحه اهلل الارآ  وعمره سبع سووات. -11

 . رأ الشافعي عىل اإلمام مال  املوطأ يف ءالءمج أيام -19

الق بن أيب ط اً ياصد علي «فال تواحوه ع علياً من مل يربّ » : ال اإلمام أمحد رمحه اهلل -92

 .ريض اهلل عوه

 .«ال اجاهاد ماابل الوص» : اعدة -92

 احلرم املاي. داخل حدود الكاعات مضاعفمج يف -90

حج اإلمام أمحد ريض اهلل عوه مخس مرات ماشديًا ومعده » : ال الشافعي رمحه اهلل -93

 .«  درمهًا وءالء

صدديق يدوم الدردة أعز اهلل الدين بدرجلني أيب بادر ال» : ال عيل املديوي رمحه اهلل -92

 .«واإلمام أمحد يوم الفاومج

 أسباب ءبات اإلمام أمحد يوم الفاومج: -95

 توفيق اهلل عز وجل. -2 

 العلم الذي حيمله. -0 

 األممج الاي تواظر  وله. -3 

 دعا  الواس له.-2 

 إذا رأى الرجل يف نفسه الا ل فهذا يدل عىل الواص. -96

من أسباب دخول اجلومج الذل واالناسدار هلل عدز » : ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل -97

 .«وجل



  منتقى الفوائد

 أع ل الرسائر أعظم من أع ل الظواهر. -91

 عرشة أسباب ملحبمج اهلل عز وجل: -99

 اإلخالص. -2 

 الصلوات املفروضمج. -0 

ومجالعلم ب -3   .السُّ

  را ة الارآ . -2 

 جمالسمج الصاحلني. -5 

 ذتر اهلل. -6 

 نوافل الكاعات. -7 

 الافاري باملخلو ات. -1 

  يام الليل. -9 

 الاوبمج. -22 

 :اشاهر سعد بن أيب و اص رمحه اهلل بثالث -222

 تسديد الرميمج. -2 

 إجابمج الدعوة. -0 

 سالممج الصدر. -3 

 .له سعد بن أيب و اص ريض اهلل عوهإال خلا «فداك أيب وأمي»ملسو هيلع هللا ىلص مل يال الوبي  -222

 ه ءالث ءالءمج دخلوا يف اإلسالم.سعد بن أيب و اص ريض اهلل عو -220

 أسباب إجابمج دعوة سعد بن أيب و اص ريض اهلل عوه: -223

 حسن عبادته وتثرهتا. -2 

 سالممج صدره. -0 

 مكعمه ومرشبه. طيق -3 



  منتقى الفوائد

 العفو ال يساكيعه إال العظ  . -222

مسلسدل بالاصدافح و يدل مسلسدل  حديث «الرمحاء يرمحهم الرمحن» :حديث -225

 يف السود.بالعبادلمج 

 ملسو هيلع هللا ىلص.لوبي ااخلمسمج الذين يشبهو   -226

 مصعق بن عمري ريض اهلل عوه. -2 

 . الفضل بن العباس ريض اهلل عوه -0 

 . الاثم بن العباس ريض اهلل عوه -3 

 سفيا  بن حرب ريض اهلل عوه. أبو -2 

 احلسن بن عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه. -5 

 أخي : ءالث تاسق ودَّ عوه:   ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل -227

 م عليه إذا لاياه.أ  تسلِّ  -2 

 أ  تواديه بأطيق أس ئه. -0 

 أ  تفسح له من جملس . -3 

 .«ترويض الوفس باألع ل الصاحلمج وترك املعايص» تزتيمج الوفس: -221

 .«ما تا  هلل أباى»عودما ألف اإلمام مال  املوطأ  ال:  -229

 .«وددت أ  الواس ياعلمو  علمي وال يذترو  اسمي» : ال الشافعي رمحه اهلل -222

من فسد من عبّادنا تشبه بالوصارى ومدن فسدد مدن »  ال سفيا  بن عييومج رمحه اهلل: -222

ففيه شبه باليهود أل  الوصارى عبدوا اهلل بغري علدم واليهدود عرفدوا احلدق  وائعل 

 .«وعدلوا عوه

 وجل.جعلها هلل عز االالق له حمبمج واحدة ف-220

 الالوب أربعمج أ سام: -223

  لق أجرد فهو  لق املؤمن. -2 



  منتقى الفوائد

  لق أغلف فهو  لق الاافر. -0 

  لق مواوس فهو  لق املوافق. -3 

 مادة إي   ومادة نفاق فهو ملا هو أ رب. : ا لق متده مادت -2 

 مجال اهلل عز وجل يف أربع مراتق: -222

 مجال الذات. -2 

 مجال الصفات. -0 

 ل األفعال.مجا -3 

 مجال األس  . -2 

 .«ترك الدنيا فضيلمج وترك الذنوب فريضمج»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -225

 .«من ترك اجلاهل  ا طلق العا ل للدنيا خري» : ال حييى بن معاذ رمحه اهلل -226

 املحراب بيت األسد. -227

 األمر باملعروف: أصل يف املمامع املسلم. -221

 هي عن املوار: فر  لاصحيح املمامع املسلم.الو -229

ومجيف رجال األحاديث » : ال أحد املسارش ني -202  والصدحيح موها الضعيف الوبويمج السُّ

 .«مخس ئمج ألف رجلبلغوا 

 ملسو هيلع هللا ىلص.هذه األممج اماازت عن با ي األمم حلفظ تالم نبيها  -202

 ال يصح. «خري األسامء ما عّلد ومّحد» :حديث -200

 ال يصح. «الساكت عن احلق شيطان أخرس» :حديث -203

 ال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف يوم الفاومج بخلق الارآ  ألمحد بن داود الذي تدرأس  -202

فعودما تويف اإلمام أمحد رمحه اهلل صىل عليه أتثر من  «موعدتم يوم اجلوائز»الفاومج. 

د مل يصدل ووبن دامليو  رجاًل وبعض الافار عودما رأوا اجلوازة أسلم وأما أمحد 

 ليصيل معهم. اً رجل وامرأة واساأجروا رجاًل ءالث ،عليه إال ءالءمج



  منتقى الفوائد

 :السياحمج عود الافار -205

 احلريمج املكلامج. -2 

 إشبا  الرغبات. -0 

 سبق تثرة املزاح:ت -206

  ساو  ا يبمج. -2 

 موت الالق. -0 

 توريث الضغائن. -3 

 .«ن تثر مزاحه تثر غلكهم»  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -207

 مل يثبت دليل مرفو  أو مو وف عىل و و  الوااح بني اإلنس واجلن والعاس. -201

ا ابن آدم أتاك من يااق علي  تالم  ويدونه ي»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -209

 .«وجيعله يف عوا  يوم الاياممج ويعرض ويورش هواك

تأ  تل نفس يوم الاياممج ومعهدا سدائق » : ال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه  -232

 .«أو علي  ل إما شاهد 

 الردود عىل من  ال بوااح اإلنس واجلن: -232

ومجمل يثبت دليل من الاااب وال من  -2  .عىل ذل  السُّ

أصدل خلدق اإلندس مدن و أصل خلق اجلن من نار وهدم اآل  أرواح خفيفدمج -0

 تراب وهم اآل  من حلم ودم.

مل يثبت أبدًا  صمج و و  الوااح بني اإلنس واجلدن إال »ين رمحه اهلل:  ال األلبا   -6

 .«وتالمه يرد عليه ملخالفاه األدلمج جويمجما  اله ابن العريب الصويف بأنه جامع 

ملسو هيلع هللا ىلص ترص  فكلبدت مدن الوبدي  الاي تانتملسو هيلع هللا ىلص  صمج املرأة السودا  يف عهد الوبي    -7

وأ  ال تواشدف إذا صرب واجلومج  الصرب واجلومج أو الشفا  فاخاارت النيب هافخرّي 

 عىل أ  اجلن ال يواح اإلنس والعاس. دليل رصعت فهذا



  منتقى الفوائد

 ختيل اجل   يف املوام حلم من الشيكا .   -1

 مصادر مذهق اإلمام أيب حويفمج رمحه اهلل: -230

 .ومجالسالاااب و -2 

 اإلمجا . -0 

 أ وال الصحابمج. -3 

 الاياس. -2 

 ساحسا .الا -5 

 ق اإلمام مال  رمحه اهلل:مصادر مذه -233

 . ومجالسالاااب و -2 

 إمجا  الصحابمج. -0 

 الاياس. -3 

 املصالح املرسلمج الاي مل ترد عود الرش  أو عدمها. -2 

 عمل أهل املديومج. -5 

 أ وال الصحابمج. -6 

 مصادر مذهق اإلمام الشافعي رمحه اهلل: -232

 .ومجالسالاااب و -2 

 اإلمجا . -0 

 الاياس. -3 

 :مصادر مذهق اإلمام أمحد رمحه اهلل -235

ومجالاااب و -2   .السُّ

 اال ادا  بالصحابمج. -0 

 األ رب للسومج. يؤخذإذا اخالف الصحابمج  -3 



  منتقى الفوائد

 أخذ احلديث املرسل والضعيف إذا مل يوجد غريه يف الباب يدفعه. -2 

كع وتا    الدين شديد تل  شد الرجل فيه اناإ»  ال اإلمام ابن حمر رمحه اهلل: -236

 .«اناكاعه إىل ا اويمج

 .«اسألوا اهلل الثبات فإنه عزيز»  ال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: -237

 ول سفيا  الثوري رمحه اهلل يف  رص صالة املغرب للمسافر رتعمج واحدة ال يصدح  -231

 .ال يعارب  ول شاذ وهو

 أنوا  العالج: -239

 .ومجالسُّ عالج رشعي ب  جا  من الاااب و -2 

 عالج جمرب. -0 

ل الشيكا  بحيوا  أو غدري ذلد  فإنده ال يرجدع إىل صدورته األصدليمج إذا تشاّ  -222

 واإلنيس يوظر إليه بل يساعيذ موه ءالءًا وال يلافت إليه.

 الغيق عىل نوعني: -222

 غيق ال تدرته العاول. -2 

 غيق ال يعلمه إال اهلل. -0 

مج املحصومج أ  يف اجل   حيصل تلذذ مجيع البدد  ام يف رجم الزاين والزانيمن احله  -220

 فواسق أ  ياو  العااب مثل العمل برجم تل البد  املالذذ باملعصيمج.

 :عىل  سمنيملسو هيلع هللا ىلص دعوة الوبي  -223

 وخلاه. هدعوة بحال -2 

 من الرتهيق والرتغيق. باالمهدعوة  -0 

اجل عمج و يام الليل  صالةمل يبق من لذة الدنيا إال » رمحه اهلل: الدارين ال سلي    -222

 .«خوا وجمالسمج اإل

 .«الارب حاجز بني الدنيا واآلخرة»  ال حممد بن تعق الاريض رمحه اهلل: -225



  منتقى الفوائد

تانت اليهود تذهق بخيو م الاي فيها دا  يف بكوهنا إىل ماابرهم ءم يوسل ما يف  -226

 عذاب الارب. يسمعو بكوهنا أل  غري اإلنس واجلن 

تثدري مدن الافاسدري ءدم يادول:  رمحه اهلل يرجع إىل سالم ابن تيميمجاإلتا  شيخ  -227

 فاح عليه يف الافسري.ءم ي   «م آدم علموي ويا مفهم آدم فهموياللهم يا معلِّ »

ال ياو  بغض  للعبد أ  ترد موه احلق وال يادو  حبد  للعبدد أ  تابدل موده  -221

 الباطل فان مع احلق دائً  مه  تا  الاائل.

 :سبحانه وتعاىل اهلل بيمجربو -229

 ربوبيمج عاممج: يدخل فيها مجيع اإلنس واجلن. -2 

 ربوبيمج خاصمج: يدخل فيها األنبيا  والرسل. -0 

تل ما يف الددنيا يددل عدىل ربوبيدمج اهلل سدبحانه »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -252

 .«وتعاىل

جدود السدعادة الدنيويدمج   للددخول يف اإلسدالم لووالعامل اجلوي واإلنيس مضدكر -252

 واآلخرويمج.

مدن عبدد اهلل بداخلوف فهدو » : ال شيخ اإلسالم حممد بن عبدد الوهداب رمحده اهلل -250

 .«عبد اهلل باملحبمج فهو زنديقمن خارجي ومن عبد اهلل بالرجا  فهو مرجى  و

هلل عز  ت ل املحبمج وهناياه وت ل الاعظيم وهناياه» : ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل -253

 .«وجل

اللهدم اهددين وسدددين »تا  شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل يادول:  -252

 .«وءباوي

لشديخ اإلسدالم ابدن  «در  العال والوادل»رجم تااب لو ت  » : ال بعض العل   -255

 .«باوتيميمج رمحه اهلل ألسلمت أور

 .ارصا  اآلخرة ونممن مشى يف الدنيا عىل رصا  اهلل املساايم مشى عىل  -256



  منتقى الفوائد

 العامل من تا  عاملًا باهلل عاماًل بأمره. -257

 .عوه العا ل من عمل بأمر اهلل واباعد عن ما هناه -251

 ظاهري يف الفرو .و لواأول يف األصمابن حزم رمحه اهلل اإلمام  -259

جيق عىل تدل مسدلم ومسدلممج معرفدمج » : ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل -262

 .«صاحق هوى وأبدليله مه  تا  صاحبه وال يرده إال جاهل  احلق

العلد   تلهدم »ئل س حمج الشيخ ابن باز رمحه اهلل: هل العل   عىل حق فاال: س   -262

 .«يبحثو  عن احلق

اجلهل دا  عظيم ال يصلح إال بالعلم والسدؤال »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -260

 .«ألهل املعرفمج

 فيه إءبات: « ال اهلل تعاىل» : ول -263

 علو الذات. -2 

 علو الادر. -0 

 علو الاهر. -3 

ْحٌي » وحي  ال تعاىل:  مصدر واحد يف الرشيعمج ألهن ومجالسالارآ  و -262 إِْن ُهوا إَِّلَّ وا

ى  .{4}النَّجم: «ُيوحا

 عبد الرمحن بن زيد بن أسلم مرتوك يف احلديث ويؤخذ يف الافسري. -265

 نوعا  مها: املوت -266

 موت حيس: موت البد . -2 

 موت معووي: موت الالق. -0 

 بالل بن رباح تزوج أخت عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عوهم. -267

سديق املسعيد بدن  مجابو سعيد بن املسيق تزوج ابومج أيب هريرة وتزوج عبدًا موىل -261

 ريض اهلل عوهم.



  منتقى الفوائد

 .«وروىالعربة ب  رأى ليس ب  سمع » : اعدددة -269

ل بأخذه أ  من أخذ الارآ  فإ  اهلل تافّ »  ال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه : -272

 .«ل يف الدنيا واآلخرةضال ي

ا ]ياول:  مع مواد  يف  ربه س    عودما وضع عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه -272 يا

نَّةُ 
ئِ ا النَّْفُس املُْطما ُتها يَّ اِض  * أا بِِّك را ْرِضيَّةً اْرِجِعي إَِلا را اْدُخِِل ِِف ِعبااِدي * ياًة ما *  فا

نَّتِي اْدُخِِل جا  .{06-96: }الفجر[ وا

 ال يراك اهلل في  هناك وال يفادك في  أمرك. -270

 ضعيف. «اليهم أهدي أحد العمرين» :حديث -273

  اتل الوفس املؤمومج بغري حق عليه ءالءمج حاوق: -272

 حق اهلل: يرتك بالاوبمج. -2 

 الورءمج: يرتك بالاصاص أو الديمج. حق -0 

 حق املااول: ياو  يف اآلخرة. -3 

 الاصاص يف الدنيا ياو  تافريًا ملن تاب إىل اهلل عز وجل. -275

 او  تافريًا للااتل إال إذا تاب.تيمج من ورءمج الاايل ال إذا   بلت الدِّ  -276

الددفن يف هدذا  أ  يادو  ماعمدداً  :معوى حديث الوهي عن دفن األموات لديالً  -277

 الو ت وإذا حصل من غري  صد فال حرج.

األو دات  األموات يف هذه دفني  فيها وال  صىلظمج ال ي  أو ات الوهي الثالءمج املغلَّ  -271

 هي:

 أ  تاو  الشمس يف تبد الس  . -2 

 عود غروب الشمس. -0 

 عود رشوق الشمس إىل  يد رمح. -3 

 فعله. يادمملسو هيلع هللا ىلص إذا تعارض  ول وفعل الوبي  -279



  منتقى الفوائد

 ءالث مرات. «اليهم اغفر له وارمحه وثلته» صيغمج االساغفار للميت بعد ما يدفن: -212

 ين:عىل صاحق الدّ ملسو هيلع هللا ىلص ملاذا مل يصل الوبي  -212

 شهادة باجلومج.ملسو هيلع هللا ىلص صالة الوبي  - 

 حتايق ال تعليق.ملسو هيلع هللا ىلص دعا  الوبي  - 

 ين حق آدمي.الدّ  - 

أنده  عدىل ال يددل «أصح ما يف البدابهذا احلديث »إذا  يل يف تاق الفاه واحلديث  -210

 صحيح.

 من عالج  سوة الالوب: -213

 ذتر اهلل. -0     را ة الارآ . -2 

 تذتر دار اآلخرة. -2   املخلو ات.يف الافار  -3 

 العاوبات عىل نوعني: -212

 عاوبمج نام. -0       عاوبمج نعم. -2 

والذي نفيس بيةده »ملسو هيلع هللا ىلص: ال عىل عث   بن مظعو  بعد وفاته فاأءوت أم السائق  -215

 .«ال أدري ما يفعل يب وأما عثامن فعميه جيري إىل قيام الساع 

إذا دخلوا املاربة بايوا فال ي عرف من بيوودا مدن هدو  ريدق »  ال األعمش رمحه اهلل: -216

 .«امليت

إ  اساكعت أ  تباي إىل أ  متوت فافعدل فدإ  »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -217

و ع  اً س جسدمتعىل  رب  من اهلل وبلغوا أ  الدمعمج تغفر الذنوب وال  الدمعمج تدل

 .«عليها الدمع الوار

 لوعلني إال للرضورة.اأ  يلبس  بدو الدعا  عود الارب األفضل أ  ياو  وا فًا  -211

يف  يرى األلباين رمحه اهلل أ  يوضع مصىل خاص للصالة عدىل اجلودائز وإ  صدىل -219

 املسمد فال بأس.



  منتقى الفوائد

 ضعيف. «إكرام امليت دفنه» :حديث -292

يرى شيخ اإلسالم ابن تيميمج واإلمام ابن الايم رمحه  اهلل إهدا  ءواب األعد ل  -292

 للميت.

 ترش  الاعزيمج بعد مفار مج الروح البد . -290

 عرف احلديث املوسوخ بعدة أمور موها:ي   -293

 معرفمج الااريخ. -2 

 معرفمج الصحايب. -0 

 اا .معرفمج امل -3 

 معرفمج إسالم الصحايب. -2 

 ر أحد بمهله وهو يف ديار اإلسالم.ال يعذ -292

 تفر الرافضمج.ن باز رمحه  اهلل وغريمها يرو  حممد بن عايق واب -295

 أفسد عبداهلل بن سبأ اليهودي دين الرافضدمج»  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -296

 .«ت  أفسد بولس اليهودي دين الوصارى

 ال يصح  ول: إ  عوام الرافضمج من أهل الفرتة. -297

أتثر الوداس اآل  تدربياهم تربيدمج عمدول ال » :اهلل حفظهالراوي  الشيخ حممد  ال -291

 .«تربيمج عاول

 تاارب األبدا  يدل عىل تاارب األرواح وهذه تسمى وحدة غايمج. -299

ياصدد «   بمراحداهتمما زال املسلمو  يصدلو» ال احلسن البرصي رمحه اهلل:  -022

 بذل  أ  الدم يف الصالة ال يواض الوضو .

 



  منتقى الفوائد

 اجلزء الرابع

 الاحايق: ياو  بالعلم وال ياو  العلم إال بالدليل الصحيح الرصيح. -2

 حق الصحابمج بني الواس عىل أ سام ءالءمج: -0

 فيهم مثل الرافضمج. غال سم  -2 

 .الوواصقفيهم مثل  ا  سم جف -0 

 واجل عمج. ومجالسوهم أهل هم في سم توسط  -3

 بار الصديق ريض اهلل عوه. طلق الصديق فهو أبوإذا أ    -3

 بار الصديق ريض اهلل عوه. أبوملسو هيلع هللا ىلص بي أحق الرجال للو  -2

 عائشمج ريض اهلل عوها.ملسو هيلع هللا ىلص أحق الوسا  للوبي   -5

مجيع األنبيا  والرسل مصكفو  من اهلل عز وجل مدن خلاده  دداياهم إىل الكريدق   -6

 اايم.املس

 ىل ءالءمج معاين:ع «الاأويل»دل تلممج ت  -7

 محل الاالم خالف ظاهره. :الاأويل -2 

 الاأويل: تفسري وتعبري الرؤى. -0 

 تالم اصكالحي ال معوى له. -3 

 واجل عمج يف األس   والصفات: ومجالسمن أصول أهل  -1

   ملسو هيلع هللا ىلص.اإلءبات ب  أءباه اهلل ورسوله  -2 

 نفي الامثيل. -0 

 ي الايفيمج.نف -3 

 شاعر نرصاين وأهل البد  يأخذو  من تالمه. :«األخكل» -9

 اجلهميمج ال يثباو  رؤيمج اهلل عز وجل يف اآلخرة. -22



  منتقى الفوائد

 من الوار من املؤموني. اإال من نمملسو هيلع هللا ىلص ال يرشب من حوض الوبي  -22

تل ما تدا  بعدد املدوت تدا  مدن اليدوم » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -20

 .«اآلخر

ءدم أماده مدن بعدده بدا ي األنبيدا  ملسو هيلع هللا ىلص أول من يمر عىل الرصا  يف يوم الاياممج الوبي  -23

 وأممهم.

 العبور عىل الرصا  عىل  در األع ل. -22

 ا ادي من أس   اهلل احلسوى. -25

 واجل عمج يسافاد موه: ومجالسدراسمج العايدة عىل موهج أهل  -26

 معرفمج احلق من الباطل. -2 

 املبكلني. عىلل رد الباط -0 

 .ومجالساألصل يف العلوم الارآ  و -27

 فاط. ومجالساعامد الصحابمج والسلف الصالح عىل الرد عىل أهل البد  بالارآ  و -21

 الفرق املبادعمج موها: -29

 بدعمج اخلوارج. -2 

 بدعمج الرافضمج. -0 

 بدعمج الادريمج. -3 

 بدعمج املرجئمج. -2 

 بدعمج اجلهميمج. -5 

 عدىل الفدرق والكوائدف واجل عدمج يف االعااداد رد   ومجالسدعل   أهدل غالق تصويف  -02

 الضالمج.

عمل الالق واللسا  واجلدوارح  :اإلي  »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -02

 .«الكاعمج ويواص باملعصيمجبيزيد 



  منتقى الفوائد

بدعمج  ول الارآ  خملوق ظهرت يف الار  الثالث ا مري وتصّدى  ا اإلمام أمحد  -00

 حوبل رمحه اهلل.بن 

 ظ.فه ق أو ح  اه ع أو ت  مه أ أو س  ره حاى وإ     اهلل الارآ  هو تالم  -03

 يف علم اهلل عز وجل. تلها تل ما ياو  حاى احلرتات والساو  فهي -02

 العبد له  درة ومشيئمج ولان حتت  درة ومشيئمج اهلل عز وجل. -05

أوجده الشدبه بدني  «ومجالسدوهداج م»رمحه اهلل يف تاابه  اإلسالم ابن تيميمجذتر شيخ  -06

 الرافضمج واليهود.

 وهو مغفور  م. خاطئما ظهر من أخكا  يف عهد الصحابمج فإن  هذا يسمى اجاهاد  -07

 من الااق الاي تذتر علو سبحانه وتعاىل عىل عرشه:  -01

 لإلمام الذهبي رمحه اهلل. «العلو»تااب  - 

 م رمحه اهلل.لإلمام ابن الاي «اجليوش اإلسالميمج»تااب  - 

رؤيمج اهلل عز  ايف الوار وحيرمو ا  أ  يعذبووعااب الافار يف اآلخرة ومثلهم املوافا -09

 وجل.

 املخلددو  أبدداً أ  الوار تفوى بعدما يبادى فيهدا  خاطئيعااد البعض وهو اعاااد  -32

 .وهذا اعاااد خاطئ

ومجالاااب وياو  يف اآلخرة رصا  حيس ويف الدنيا رصا  معووي وهو اتبا   -32  .السُّ

 يدل عىل فضل الاوحيد. «ال إله إال اهلل»حديث البكا مج  -30

 .«احلوض  بل الرصا  أو بعده»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -33

 جيق اإلي   أ  أرواح املؤموني يف اجلومج وأ  أرواح الاافرين يف الوار. -32

الوار وهم املالحدة ومن سار عىل ماذبو األنبيا  والرسل يوارو  البعث واجلومج و -35

 طرياهم.

 عىل مواري البعدث والوشدور بخلدق السدموات تدل ذتر سبحانه وتعاىل آيات تثرية -36



  منتقى الفوائد

 واألرض وإحيا  األرض بعد موهتا وإحيا  املوتى وخلق اإلنسا  من عدم.

 تل الكوائف املواسبمج لإلسالم يعاادو  البعث واجلزا . -37

 ن اعاااد أهل البد .اخلروج عىل األئممج م -31

من الدين بالرضورة فياو  تافرًا باهلل عدز  ئاً من أنار اجلهاد يف سبيل اهلل أنار شي -39

 وجل.

 فهو تأيل عىل اهلل عز وجل. «إين مؤمن عود اهلل»من  ال:  -22

وهذا يف األعد ل الظداهرة وأمدا  «أنا مؤمن إ  شا  اهلل» :األفضل أ  ياول العبد -22

 .طومج فياو  اإلي   هبا تصديااً األع ل البا

 من عالمات أهل البد  الاالم يف أهل احلديث. -20

 الزنديق هو املوافق. -23

ومجأهل  يصفو الزناد مج  -22 وال فائددة و  شيئًا حشويمج بمعوى: ال يعلمبأهنم واجل عمج  السُّ

 .مفيه

 . همجواجل عمج أهنم مشب ومجالساجلهميمج يسمو  أهل  -25

 .ناصبمجأهنم بواجل عمج  ومجالسمو  أهل الرافضمج يس -26

 ال يفلح صاحق تالم وهوى أبدًا. -27

اإِلْنسا ] : ال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه  يف  وله تعاىل -21 ْقُت اجِلنَّ وا لا ا خا ما وا

 .«أي لياّر بعباد  طوعًا وترهاً » .{90}الذاريات:[ إَِّلَّ لِياْعُبُدونِ 

  موهج السالممج ولان الصفوة يكلبو  سالممج املوهج.الفان يكلق الاثرييف و ت  -29

حدديث موادر وعلاده يف  «كل أمر ذي بال ال يلدأ فيه بسم اهلل فهو أبةرت»حديث:  -52

 .اإلسواد ويصح مرسالً 

احلمدد ه )ويف خكب (بسم اهلل الرمحن الرحيمأنه يبدأ يف رسائله )ملسو هيلع هللا ىلص ءبت من فعله  -52

 .(هلل
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لاي ذترها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب مافدق الووا ض العرشة لإلسالم ا -50

 عليها ويوجد غريها.

 من آءار الرشك: -53

 .لصاحبه  اهلل ال يغفر أ -2 

 ظلم للوفس. -0 

 حرما  للمومج. -3 

 ألع ل.حمبط ل -2 

 حيل الدم واملال إال الذمي واملعاهد واملساأمن. -5 

 مج.وهي با يمج حاى يف اجلو املحبمج روح العبادة -52

 :الرشك األترب-55

 خمرج من امللمج. -2 

 نلد صاحبه يف الوار. -0 

 أنوا  الرشك األترب: -56

 رشك الدعا . -2 

 رشك الويمج واإلرادة والاصد. -0 

 رشك الكاعمج. -3 

 رشك املحبمج. -2 

بداهلل عدز وجدل  حتليل ما حرم اهلل وحتريم ما أحل اهلل مع االعااداد والعلدم تفدر   -57

 مللمج.وخمرج من ا

 أنوا  املحبمج: -51

 ال تافي. :حمبمج اهلل -2 

 دخول يف اإلسالم. :حمبمج ما حيبه اهلل -0 
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 لوازم املحبمج. :حمبمج هلل وفيه -3 

 حمبمج رشتيمج. :حمبمج مع اهلل -2 

 .يوايف ت ل اإلي   وهو عني الرشك :احلق مع اهللت ل اإلي   و :احلق يف اهلل -59

 .وتل وسيلمج موصلمج للرشك األترب ممووعمج رشك األتربالرشك األصغر وسيلمج لل -62

 :عرف الرشك األصغرتيف ي   -62

 حتديد الوص: مثل الريا . -2 

 الاعريف. «أل»معرفًا  إذا مل يأت -0 

 فهم الصحابمج. -3 

 مجع األدلمج والوصوص. -2 

 الرشك األصغر عىل نوعني مها: -60

 وياو  باأل وال واألفعال. :رشك ظاهر -2 

 رشك خفي: وهو الريا  والسمعمج. -0 

  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل يف حاالت الريا : -63

 أ  يوشى  العمل وأصله ريا  فياو  باطاًل. -2 

 أ  يوشى  العمل هلل وشارته ريا  فياو  باطاًل. -0 

 أ  يوشى  العمل هلل ويكرأ عليه الريا : -3 

 إذا تا  خاطرًا ودافعه ال يؤءر. - أ   

 إذا تا  مسرتساًل ومل يدفعه فإنه جيازى عىل نياه األوىل. -ب  

ترك العمل ألجل الواس ريا  والعمدل ألجدل » : ال الفضيل بن عياض رمحه اهلل-62

 .«الواس رشك واإلخالص أ  يعافي  اهلل موه 

 إظهار عبادته أمام الواس لال ادا  به.يف حاه العامل األفضل  -65

 الشفاعمج عىل  سمني: -66
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وهي الاي أذ  اهلل فيها وتكلق مدن اهلل وحدده وهدي ألهدل اإليد    شفاعمج مثبامج: -2

خاصمج ويشرت  فيها األذ  من اهلل للشافع أ  يشفع ورضا  اهلل عن  والاوحيد

 املشفو .

 .ال هو عز وجلإكلق من غري اهلل في  ال يادر عليه وهي الاي ت   مج:شفاعمج موفيّ  -0

 ا:الاوحيد يلزم أمرين مه -67

 الافر بالكاغوت. -2 

 اإلي   باهلل. -0 

 ال معبود بحق إال اهلل. :معوى ال إله إال اهلل -61

من نادى باوحيد األديا  الس ويمج فهو تافر باهلل عز وجدل وتدذل  بمدن ندادى  -69

 الااريق بيوهم.ب

 الاافر باهلل ال نلو من أمرين مها: -72

 وغريمها.تافر أصيل: مثل اليهودي والورصاين  -2 

 نوا ض اإلسالم. مارتف  ألحدتافر  -0 

ومج»  ال الشافعي رمحه اهلل: -72  .«وحي ياىل السُّ

ومج» : ال ابن حزم األندليس رمحه اهلل -70  .«موصوفمج باإلنزال تالارآ  السُّ

 من بدل الرشيعمج باانو  وضعي تفر باهلل عز وجل. -73

مدن الافدر األتدرب املسدابني توزيدل  إ »  ال الشيخ حممد بن إبدراهيم رمحده اهلل: -72

ليادو  مدن ملسو هيلع هللا ىلص الاانو  اللعني بموزلمج ما نزل به الروح األمدني عدىل  لدق حممدد 

 .«املوذرين بلسا  عريب مبني

دى وحادم فادد تفدر بداهلل عدز ملسو هيلع هللا ىلص من تره أو بغض ما جا  به رسول اهلل  -75 من ه 

 وجل.

 .واملوافاني االساهزا  بالدين من عالمات الافار -76
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تل من اساهزأ باهلل تعاىل أو بمل  من املالئامج » : ال ابن حزم األندليس رمحه اهلل -77

بآيمج من الارآ  أو بفريضمج من الفرائض وتلها آيات هلل تعاىل أو أو نبي من األنبيا  

 .«بعد بلوغ احلممج عليه هو تافر

 و معاادًا أم ال.املساهزأ باهلل ورسوله و ع يف الافر وال يرض إ  تا   اصدًا أم ال أ -71

 االساهزا  عىل نوعني مها: -79

 اساهزا  رصيح بالاول أو الفعل. -2 

 اساهزا  رصيح تالغمز أو اللمز. -0 

 فهو تافر بإمجا  املسلمني.ملسو هيلع هللا ىلص من سق الوبي  -12

 االساهزا  بالصحابمج عىل نوعني: -12

 .ر باإلمجا االساهزا  هبم عاممج بسبهم أو اهتامهم بالوفاق أو الردة فهذا تف -2 

 .فهذا فسق ويعّزر صاحبهاالساهزا  بالمج العلم واجلبن ونحو ذل   -0 

 :االساهزا  بأهل العلم والصالح عىل نوعني مها -10

لايمج فهذا حمرم. -2   بالسخريمج واالساهزا  بأشخاصهم بصفمج خلايمج أو خ 

 السخريمج واالساهزا  بعلمهم وصالحهم فهذا تفر أترب خمرج من امللمج. -0 

ْوُكْم ]من أسباب دخول الوار االساهزا   ال تعاىل:  -13 تَّى أاْنسا ا حا ْذُُتُوُهْم ِسْخِريًّ ا اَّتَّ فا

ُكونا  ُكنُْتْم ِمنُْهْم تاْضحا  .{116}املؤمنون:[ ِذْكِري وا

 يدخل السحر يف الرشك بأمرين مها: -12

 اساخدام الشياطني واجلن والاارب إليهم من دو  اهلل عز وجل. -2 

 عا  علم الغيق وموازعمج اهلل يف خصوصياه.دِّ ا -0 

 أصل السحر عىل نوعني مها:-15

 عا  علم الغيق.سحر رشك بالاارب للشياطني واجلن وادِّ  -2
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ظلم وعدوا  ت  ياو  بأذيمج اخللق باساخدام عادا ري وأدويدمج وصددهم عد   -0

 يريدو .

 دًا.توياال مرمجاهري العل   عىل أ  الساحر تافر باهلل عز وجل يرى  -16

رواه الرتمذي والكرباين والدار  كودي وال  «حد الساحر  به بالسيف» حديث: -17

 عىل جودب ريض اهلل عوه. اً مو وف ويصحملسو هيلع هللا ىلص يصح مرفوعًا إىل الوبي 

تدل  أ  ا الدوا أ  عمر بن اخلكداب أرسدل تاابداً  :داود جا  عود أمحد والبيهاي وأيب -11

 .ةساحر وساحر

 .«باال الساحرملسو هيلع هللا ىلص صح عن ءالءمج من أصحاب رسول اهلل » :د رمحه ال اإلمام أمح -19

 إذا تاب  بلت توباه وهذا عىل الصحيح من أ وال العل  . توبمج الساحر: -92

رسًا أو عالنيمج باملال أو الوفس أو الرأي وإ  مل ياع يف الالدق  تاو  مواالة الافار -92

 حبهم.

أمجع العل   عدىل أ  مدن تالدم » :محه اهلل ال الشيخ سلي   بن عبداهلل آل شيخ ر -90

 .«بالافر هازالً أنه يافر فايف بمن أظهر الافر خوفًا وطمعًا يف الدنيا

خالف بني أهل العلم موهم من مودع  فيه و ع االساعانمج بالافار عىل تفار مثلهم: -93

 رشطني:بوموهم من أجاز 

 احلاجمج املاسمج. -2 

 أمن املار واخليانمج. -0 

 :والافصيل أتثر العل   موعوا ذل  ساعانمج بالافار عىل  اال بغاة املسلمني:اال -92

ويوفع  غاة مما ياوي الافار عىل املسلمني ويظهرهم عليهمإذا تا   اال الب   -

ُه ِمنُْهمْ ] الافار فهذا يدخل يف  وله: إِنَّ ْم ِمنُْكْم فا َلَّ تاوا ْن يا ما  .{91}املائدة:[ وا

ال يصل مثل األول فال يصل للافدر والدردة واخلدروج مدن  غاةإذا تا   اال الب   -

 امللمج.
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الثابادمج املعلومدمج بالرضدورة ولدو نصدًا  ومجالسدمن رد أو أنار من أحاام الارآ  و -95

 واحدًا فاد تفر فايف بمن يرد الرسالمج مجلمج.

 عراض عن تعلم أصل الدين وترته ورفضه تفر أترب خمرج من امللمج.اإل -96

 .تعلُّم مسائل وفرو  الدين حمرمعن اإلعراض  -97

 بني ا ازل واجلاد واخلائف إال املاره. فيها نوا ض اإلسالم ال فرق -91

 العلم أصل تل مدح وءمرة اجلهل أصل تل رش وبليمج. -99

 .معذور اجلهل درتات وليس تل جاهل   -222

يهدا ومدا زال عىل وجه يفهمها ومل يلافت إل ومجالسمج من الارآ  أو مَّ من بلغاه احل   -222

 هله.جيال بعذر إعىل العمل أو الاول الافري فياو  تافرًا 

تا  بني آدم ونوح عرشة  درو  وتدانوا » بن عباس ريض اهلل عوه :عبداهلل  ال  -220

 .«عىل الاوحيد

فديهم  االصداحلني وغلدو واأول ما حددث الرشدك يف  دوم ندوح عوددما صدّور -223

 من دو  اهلل عز وجل. هموعبدو

عودما اختذوا العمل وعبددوه مدن دو  اهلل  :الرشك يف  وم موسى عليه السالم -222

 عز وجل.

بعدما رفع عيسدى وظودوا أهندم  الدوه  دام  :الرشك يف  وم عيسى عليه السالم -225

 وعبادة الصليق. الاثليثاليهود ووضعوا 

عمدرو بدن حلدي  هأدخلد :الرشك يف بوي إس عيل عليده السدالم وهدم العدرب -226

 زاعي عودما  دم باألصوام إىل جزيرة العرب وأمر بعبادهتا.اخل

دوَّمج  حدث الرشك يف هذا الزمن عىل يد الشديعمج الفداطميني يف -227 هدد ببودا  222س 

 .الوبوي األرضحمج عىل الابور وإحداث عيد املولد

 .«ال يصلح حال هذه األممج إال ب  صلح أو ا»  ال اإلمام مال  رمحه اهلل: -221



  منتقى الفوائد

يف اجلزيرة العربيمج عىل يد اإلمام حممد بدن عبدد الوهداب  السلفيمج ديد الدعوةجت -229

باحلممج والبيا  وتا  معه اإلمام حممد بن سعود بالسيف والسدوا  فاامدت دولدمج 

 الاوحيد.

دومجالذين ال ياابدو  البسدملمج يف مؤلفداهتم وتالمهدم ورسدائلهم خدالفوا – 222  السُّ

 وا ادوا بالغرب.

 ملمج يف تااب فيه شعر وسق وشام احرتامًا للبسملمج.ال تااق البس -222

 .«تل اسم هلل فإنه ياضمن صفمج من صفاته»  اعدة: -220

 ياو  توحيد الربوبيمج. :اآليات الاي تاحدث عن أفعال اهلل وأس ئه -223

 ياو  توحيد األلوهيمج. الاي تاحدث عن عبادة اهلل وترك ما سواه: اآليات -222

 .ت املوانعفالرشو  وانا فيه إذا توافرتن فهو تافر من جحد وجود اجل -225

 .واألصل يف الغيبيات الاو يف اجلن عامل غيبي -226

الكاغوت: تل ما يامداوز بده العبدد حدّده مدن » : ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل -227

 .«معبود أو مابو  أو مكا  يف غري طاعمج اهلل

الرشدو   فيده إذا تدوافرتهدو تدافر من صىل بعد الوسخ إىل البيدت املاددس ف -221

 .وانافت املوانع

 تل ما تا  غري رش  اهلل فهو رش  الشيكا . -229

 الاضا  يف الارآ  عىل عدة معاين: -202

رٍ ] ال تعاىل:  الاضا  والادر -2  دا ْقنااُه بِقا لا ٍء خا ْ ا ُكلَّ َشا  .[إِنَّ

بُّكا أاَّلَّ تا ]احلام والرش :  ال تعاىل:  -0  قاَضا را اهُ وا  .[ْعُبُدوا إَِّلَّ إِيَّ

يلا ِِف الكِتااِب ] :خبار:  ال تعاىلاإل -3 
نِي إْْسائِ ْيناا إَِلا با قاضا  .[وا

اٍت ] : ال تعاىل :الفراغ -2  وا ما ْبعا سا اُهنَّ سا قاضا  .[فا

 .«أحسن إليه  ت  أحسوا إلي »  الي  بعد اهلل مها الوالدإأعظم حمسن  -202



  منتقى الفوائد

 :أنوا  العبادات -200

 الصالة. :مثل :عبادة اجلوارح -2 

 ذتر اهلل. :مثل :عبادة اللسا  -0 

 اخلوف. :مثل :عبادة الالق -3 

 ي عوه: الرشك باهلل.أعظم املحرمات واملوارات والابائر وما هن   -203

 الوارة يف سياق الوفي تفيد العموم. -202

 من ن ويدل أ  عاو ه دائً  إذا أمر اهلل عز وجل بالاوحيد يأمر بعده برب الوالدي -205

 أترب الابائر بعد الرشك.

 بر الوالدين عىل نوعني: -206

 . حالمج حياهت : ياو  بالرب والصلمج واإلحسا  والاواضع واخلدممج إليه -2

 .حالمج مماهت : ياو  بالدعا  وإترام صدياه  وتوفيذ وصياه  وصلمج أرحامه  -0

 اسيل وفيها ضعف.من املر ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث وصف سيف رسول اهلل  -207

فيه إسدا ة الظدن بداهلل عدز حيرم و ال األوالد بسبق الفار أو اخلوف من الفار  -201

 وجل.

 .مكلوبمج رشعًا وفيه تاويمج لألممجحيرم حتديد الوسل أل  تثرة املسلمني  -209

 .«رم الكرق املؤديمج إليهامت املعصيمج حت  رِّ إذا ح  »  اعدة: -232

  الوفس املحرممج: -232

 س املؤمن.نف -2 

 نفس املعاهد. -0 

 نفس الذمي. -3 

 حتل الوفس املحرممج بثالث: -230

 الاصاص. -2 
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 زنا املحصن. -0 

 الردة. -3 

 من تبائر الذنوب أتل مال اليايم بغري حق. -233

 من فاد أباه صغريًا. :اليايم -232

 .« أعلماهلل»وبعد مماته ياال:  «اهلل ورسوله أعلم» :ياالملسو هيلع هللا ىلص يف حياة الرسول  -235

 :يف سورة األنعام الوصايا العرش الاي ذتر سبحانه وتعاىل يف تاابه -236

 عدم اإلرشاك باهلل عز وجل. -2 

 الرب واإلحسا  للوالدين. -0 

 عدم  ال األوالد خشيمج الفار أو من الفار. -3 

 عدم  رب الفواحش ما ظهر موها وما بكن. -2 

  باحلق.عدم  ال الوفس الاي حّرم اهلل إال -5 

 عدم الارب من مال اليايم. -6 

 عدم بخس املايال وامليزا . -7 

  ول احلق والعدل. -1 

 عدم تاليف الوفس إال ب  وسعت. -9 

 ملسو هيلع هللا ىلص.اتبا  الرصا  املساايم تااب اهلل وسومج رسوله  -22 

 احلاوق الاي عىل اإلنسا : -237

 حق اهلل عز وجل. -2 

 حق الوالدين. -0 

 حق األ ارب. -3 

 حق الياامى. -2 

 حق املساتني. -5 



  منتقى الفوائد

 حق اجلريا . -6 

 حق امل لي . -7 

 :أنوا  الظلم -231

 الرشك باهلل عز وجل. -2 

 ظلم العبد نفسه باملعايص. -0 

 ظلم العبد للواس. -3 

 الاوحيد يفيد: ا دايمج يف الدنيا واآلخرة واألمن املكلق. -239

 :«اهللال إله إال »جيق يف تلممج الاوحيد  -222

 الوكق هبا. -2 

 العلم بمعواها. -0 

 العمل بمااضاها. -3 

 املعبودات عىل نوعني مها: -222

 معبود بحق: وهي عبادة اهلل عز وجل. -2 

 وهي عبادة ما سوى اهلل عز وجل. :معبودات باطلمج -0 

 :الدور ءالءمج -220

 دار الدنيا. -2 

 دار الربزخ. -0 

 دار اجلزا . -3 

من آمن هب  آمن ببايمج أرتا  اإليد    اإلي   باهلل واليوم اآلخر أل  ما يذتردائً   -223

 السامج.

 .«أبوه صحايب»أيب سعيد اخلدري: سعد بن مال  بن سوا  اخلزرجي األنصاري  -222

 األذتار املايدة تو يفيمج ال يزاد فيها وال يواص. -225



  منتقى الفوائد

 طني:الر يمج من أنفع األدويمج والعالج وذل  باوفري رش -226

 ياني من الرا ي. -2 

 ياني من املر ي عليه. -0 

 الارآ  شفا  من األمراض احلسيمج واملعوويمج. -227

 ال العل  : هذا من باب  «ال رقي  إال من عني أو مح »ملسو هيلع هللا ىلص: جا  يف احلديث  وله  -221

 احلرص الوسبي وإال فإ  الر يمج تفيد تل يش  ولان أتثر ما تفيد يف العني واحلممج.

 لدغمج العارب أو أي لدغمج ذوات السموم. :احلممج -229

الصدفات وهدذا لديس  ياأولو  وحيرفو تسعمج أعشار العامل اإلسالمي أشاعرة  -252

 عذرًا أمام اهلل عز وجل.

الافدار يادرو  عدىل أع  دم فادط وال » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -252

 .«حسوات  محياسبو  حماسبمج احلسوات والسيئات ألهنم ال 

درى اإلسدالم عدروة »  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -250 يوش  أ  تدواض ع 

 .«عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهليمج

 ال يعرف حايامج الاوحيد إال من و ع يف الرشك. -253

 نماسمج الاافر معوويمج ولذا حّرم عليه دخول املسمد احلرام. -252

من يأمن البال  بعد إبراهيم عليه السالم عودما  ال: »  ال بعض السلف: -255

ْعُبدا األاْصنااما ] نِيَّ أاْن نا با اْجنُْبنِي وا  .«{09}إبراهيم:[ وا

 ياو  في  يراه الواس من األع ل. :الريا  -256

 تاو  في  يسمع الواس من األع ل. :السمعمج -257

 املوحد يدخل اجلومج اباداً  أو اناهاً . -251

 اارجعوا فإهند» ال عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عوه ملن اتبعه من طالبه إىل بياه:  -259

 .«للمابو  وذلمج للاابع مجفاو



  منتقى الفوائد

تاابه الاوحيد لشيخ اإلسالم حممدد بدن عبدد  منتأمل يف مخسمج األبواب األوىل  -262

 الوهاب:

 الباب األول: معرفمج الاوحيد. -2 

 الباب الثاين: فضل الاوحيد. -0 

 باب الثالث: فضل فيمن حاق الاوحيد.ال -3 

 الباب الرابع: ذتر ما هو خمالف للاوحيد وهو الرشك. -2 

يأ طالق العامل للدعوة إىل توحيدد اهلل هتفهذه األبواب اخلمسمج ملن عرفها وحااها » 

 .«عز وجل

 .ال تاو  إال بالعلم الرشعيعىل بصرية إىل اهلل الدعوة  -262

 سم ألهنا يمني الاعبمج.سميت اليمن هبذا اال -260

 سميت الشام هبذا االسم ألهنا ش ل الاعبمج. -263

ملسو هيلع هللا ىلص أعلم األممج باحلالل واحلرام معاذ بن جبدل وإرسداله إىل الديمن مدن الوبدي  -262

 .وغريهاالعاائد  يفخرب الواحد األخذ ب للدعوة إىل الاوحيد فيه داللمج عىل

الدين وأصدوله ءدم بايدمج أمدور الكريامج الصحيحمج للدعوة تعليم الواس أساس  -265

 الدين.

  تواسم إىل ءالءمج أ سام:ملسو هيلع هللا ىلص أفعال الوبي  -266

 تل ما يفعله عبادة إال إذا رصفه صارف. :فعل عبادة -2

تل ما يفعله مثل ما يفعلده الوداس األتدل والرشدب و ضدا  احلاجدمج  :فعل عادة -0

 ما مل يان حث عىل شيئًا مثل لبس الثياب البيضا . واللباس

 عل جبيل: تل ما يفعله جبليًا مثل مشيه وتاارب خكاه.ف -3

 اخل لايمج واخللايمج يدل عىل حمباه.ملسو هيلع هللا ىلص االها م بصفات الوبي  -267

 تحال ألوا  برشة  ومه.ملسو هيلع هللا ىلص لو  برشة الوبي  -261



  منتقى الفوائد

بدن أيب طالدق  وساني مجداًل وأتمدل عديل مجيف حممج الودا  ءالءملسو هيلع هللا ىلص نحر الوبي  -269

وأ  ما تواهي مائدمج عدام ملسو هيلع هللا ىلص يل عىل  رب وفاة الوبي ريض اهلل عوه املئمج وهذا فيه دل

 من همرته ال تباى نفس أحد من صحاباه.

إلنسا  يف شعر رأسه وحلياه وغري ذل  ال يدأ  مدن بداب لالشيق الذي نرج  -272

لاي ما لااه من املشدامج والاعدق وغدري ذلد  ومل ملسو هيلع هللا ىلص املشامج والاعق ولذا أ  الوبي 

   شيبمج.وعرشبضع ونرج فيه إال 

أ  اهلل عدز ملسو هيلع هللا ىلص إ  سبق عدم خروج وتثرة الشيق يف الوبدي  : ال بعض العل   -272

 من خلاه. اً عكه أحدي ملوجل ساّله وأعكاه يف الدنيا 

وَّمج  شعر الرأسإطالمج »  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -270  .«لو اساكعوا لفعلواهس 

 عود العرب إطالمج الشعر عادة ممدوحمج عودهم. -273

 اخللايمج تانت هذه الصفات يف ت ل الرجال.ملسو هيلع هللا ىلص  بصفات الوبي من حتىل -272

ترب  فم الرجال صفمج ممدوحمج عود العرب ويدل عىل الفصاحمج ويف الوسا  صدفمج  -275

 ناص يف مجا ا.

تثرة االلافات يف امليش يدل عىل عدم الو ار وإظهار الريبمج وحق االطال  عدىل  -276

 أخبار الواس.

 .ترب وخيال  الس   فيهممج الوظر إىل وادم -277

 .وازدرا  مداوممج الوظر إىل األرض فيه مذلمج -271

وَّمج  السالم»  ال الشافعي رمحه اهلل: -279  .«ورده واجقس 

 .«خري الاالم ما  ل ودل» ال عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه:  -212

ادو  يكيل الصمت وهو  د غفر له ما تادم من ذنبه وما تأخر فيملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -212

 غريه احلرص عىل عدم الاالم إال يف اخلري من باب أوىل.عىل 



  منتقى الفوائد

إ  اهلل مجع لوبيه الادالم الاثدري يف الادالم »  ال حممد بن شهاب الزهري رمحه اهلل: -210

 .«الاليل

 .«أوتيت جوامع ال يم» ملسو هيلع هللا ىلص:جا  يف صحيح البخاري رمحه اهلل  وله  -213

 .ضعيف «خري الناس أنفعهم ليناس» :حديث -212

 يوّزل الواس مواز م أل  العرب حيبو  أ  الاريم يارم.ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -215

 تا  يسأل عن اسم الرجل واسم أبيه.ملسو هيلع هللا ىلص ورد حديث يف سوده نظر أ  الوبي  -216

فعوددما رآه بدش يف  «بئس أخو العشرية»فاال: ملسو هيلع هللا ىلص طرق الباب رجل عىل الوبي  -217

 وجهه اتاا  رشه.

الدذي فعوددما سدأله الرجدل ملسو هيلع هللا ىلص ذتر من هدي الوبدي مداوممج جمالس العلم وال -211

 .«اهلل ال يزال لسانك رطلا  من ذكر» :تثرت عليه رشائع الدين  ال له

 الذتر يواسم إىل أ سام ءالءمج من حيث األدا : -219

 ما ياحرك به الشفاه باجلهر. -2 

 ما ياحرك به الشفاه دو  اجلهر. -0 

 ما تا  يف الوفس. -3 

 بيده  ط. اً أحد رضبملسو هيلع هللا ىلص الوبي  مل حيفظ أ  -292

 اإلي   يف الالق ويظهر نوره يف الوجه مه  تا  لو  البرشة. -292

مدن الصدحابمج دليدل عدىل تد ل خلااده فيصدعق ملسو هيلع هللا ىلص تباين وصف خلق الوبي  -290

 وصفه.

مدع ملسو هيلع هللا ىلص الابض عىل يد صاحب  أءوا  احلديث دليل عىل املحبمج ت  فعدل الوبدي  -293

 أصحابه.

مااوب عليه والصدحيح أ  ملسو هيلع هللا ىلص هود أ  اخلاتم الذي بني تافي الوبي يف تاق الي -292

 حلمه ناتئمج فيها شعريات.



  منتقى الفوائد

 من تا  له شعر فليارمه أو يزيله. -295

 أي أطل و ت الزيادة تزداد حمبمج. :«عنا تزداد حلا   رز» جا  يف احلديث -296

 ل.الاام عىل رأسه وال عىل حلياه أل  الشيق فيه  ليملسو هيلع هللا ىلص مل يضع الوبي  -297

   بالسواد.ابن أيب طالق وعمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه  نضب اً ءبت أ  علي -291

 الوجوب فيها ضعف. الاي تاايضأحاديث األمر باالتاحال  -299

 .«تفى باملوت واعظاً »تا  مااوب عىل خاتم عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه  -022

 

       



  منتقى الفوائد

 اجلزء اخلامس

  .«انفمار الوهار من ظلممج الليل :الفمر» :محه اهلل ال عكيمج حممد سامل ر   -2

ْترِ ] وله تعاىل: »  ال عكيه حممد سامل رمحه اهلل: -0 الوا ْفِع وا الشَّ إن  هو اهلل  :[وا

ْقناا ]وما سواه شفع  ال تعاىل:  «إن اهلل حيب الوتر»للحديث:  لا ٍء خا ْ ِمْن ُكلِّ َشا وا

ْيِ  ْوجا  .«خلوقفهذا شامل للوجود اخلالق وامل[ زا

 تل جّبار ياصمه اجلّبار سبحانه تعاىل. -3

اٍب ] : وله تعاىل»  ال أهل املعاين: -2 ذا ْوطا عا أل   االساعارةهذا عىل سبيل [ سا

 .«السو  عودهم غايمج العذاب فمرى ذل  لال أنوا  العذاب

اثا أاكْ ] :يف  وله تعاىل  ال عبد الرمحن بن زيد رمحه اهلل -5 ا ْأُكُلونا الُّتُّ تا [ ًًل ملًّاوا

م الذي يأتل تل يش  جيده ال يسأل عوه أحالل هو أم حرام حأتل الل {15}الفجر:

 ويأتل الذي له ولغريه.

 رد  وزجدر وأحيانداً  :يف الارآ  عىل حساب السياق أحيانًا بمعودى «تال»ختالف تلممج  -6

 بمعوى: حاًا .

 سورة سبحا .تسمى سورة اإلرسا  تسمى سورة بوي إرسائيل و -7

أهل الس   إذا نزلوا يوم الاياممج تانوا صفًا خمالكني بأهدل » ال الضحاك رمحه اهلل:  -1

 .«صفوف مجاألرض فياونو  سبع

 تواسق سور الارآ  في  بيوها دليل عىل أ  ترتيق سور الارآ  ترتيق تو يفي. -9

من حفظ عن أمتي »ملسو هيلع هللا ىلص: عن عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه  ال:  ال رسول اهلل  -22

 ضعيف. «أربعني حديثا  عن أمر دينها بعثه اهلل يوم القيام  يف زمرة الفقهاء والعيامء

 ضعيف. «كل أمر ذي بال ال يلدأ فيه باللسمي  فهو أبرت» :حديث -22

 رواه البخاري. «بعثُت بجوامع ال يم»ملسو هيلع هللا ىلص:  ال الوبي  -20



  منتقى الفوائد

ا: أ  اهلل تعاىل جيمع له جوامع الالم في  بلغو»:  ال حممد بن شهاب الزهري رمحه اهلل -23

 .«األمور الاثرية الاي تانت تااق يف الااق  بله يف األمر الواحد األمرين

م موها ما هو يف الارآ  وموها ما هو جوامع الاله »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -22

 .«ومجالسيف 

 25هددز هد عن عمر يوا676هد وتويف عام 632ولد اإلمام الوووي رمحه اهلل عام  -25

 سومج.

نّّض اهلل أمرا  سمع مقالتي فوعاها فأّداها »ملسو هيلع هللا ىلص: مما حيث عىل حفظ األحاديث  وله  -26

 .«كام سمعها

 .«ليلّيغ الشاهد من م الغائب»ملسو هيلع هللا ىلص: مما حيث عىل الدعوة والابلي   وله  -27

  اإلسالم الشا  ا عىل تثري من و  الووويمج هي أربعواألربع»  ال بعض العل  : -21

 .«الدين أمور

حديث تفّرد برواياه حييى بن سعيد األنصاري عن  «إنام األعامل بالنيات»حديث:  -29

 حممد بن إبراهيم الايمي عن علاممج بن أيب و اص الليثي عدن عمدر بدن اخلكداب

 .ريض اهلل عوه

 إنةام األعةامل»افااح البخاري صحيحه بحدديث عمدر بدن اخلكداب ريض اهلل عوده:  -02

 «كيمتان خفيفتان عىل اليسةان»ديث أيب هريرة ريض اهلل عوه: وخام بح «بالنيات

 وتالمها من أ سام احلديث الغريق.

وهدو حدديث  «الرمحةاء يةرمحهم الرمحةان» :ملسو هيلع هللا ىلصأول ما جييز عل   احلديث باوله  -02

 مسلسل.

إنةام »دائً  ما يذتر العل   يف مصوفاهتم حديث عمر بدن اخلكداب ريض اهلل عوده  -00

 تذتريًا بإخالص الويمج . «ياتاألعامل بالن

فيه ءلث العلدم أل  تسدق  «إنام األعامل بالنيات»حديث » : ال البيهاي رمحه اهلل -03



  منتقى الفوائد

 .«العبد ياو  بالبه ولسانه وجوارحه

 :أمر اآلخرة يف تلممج واحدةملسو هيلع هللا ىلص  ال عث   بن سعيد عن أيب عبيد  ال: مجع الوبي  -02

إنةام »ع أمر الددنيا يف تلمدمج واحددة: ومج «من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه رد»

 .«األعامل بالنيات

نظرت يف احلديث املسدود فدإذا هدو أربعدمج  داود صاحق السون رمحه اهلل: و ال أب -05

إنةام األعةامل » :حدديث :حديث ءم نظرت يف مدارها عىل أربعدمج أحاديدث آالف

ال يقلةل إال  ن اهلل طيةبإ» :وحديث «احلالل بنّي واحلرام بنّي » :وحديث «بالنيات

 .«سن إسالم املرء ترك ما ال يعنيهمن ُح » :وحديث «طيلا  

ام أمحد عن الويمج يف العمدل  لدت: تيدف الويدمج؟ مسألت اإل : ال الفضل بن زياد -06

  ال: ي عالج نفسه إذا أراد عماًل ال يريد به الواس.

رادة وبمعوى الويمج بمعوى اإلبيعربِّ الارآ  »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -07

ةا ] :االباغا   ال تعاىل ْن ُيِريُد اآلاِخرا ِمنُْكْم ما ْنياا وا ْن ُيِريُد الدُّ تعاىل: و ال [ ِمنُْكْم ما

ِه األاْعَلا ] بِّ ْجِه را اءا وا  .«[إَِّلَّ اْبتِغا

 :الويمج يف تالم العل   تاع بمعويني  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -01

 ات عن بعضها ومتيز العبادات عن العادات.األول: بمعوى متيز العباد 

 الثاين: بمعوى متيز املاصود بالعمل هل هو هلل أم رشي  معه. 

 .«تعّلموا الويمج فإهنا أبل  من العمل» : ال حييى بن تثري رمحه اهلل-09

صدالح الالدق بصدالح العمدل وصدالح العمدل »  ال مكّرف بن عبداهلل رمحه اهلل: -32

 .«بصالح الويمج

 .«رّب عمل صغري تعظمه الويمج» ال عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل:  -32

 ا رمحه اهلل.ينالبن أيب الد «اإلخالص والويمج» :من أفضل ما ألف يف الويمج تااب -30

 «إنةام األعةامل بالنيةات»أصدول اإلسدالم يف حدديث: »  ال اإلمام أمحدد رمحده اهلل: -33



  منتقى الفوائد

احلةالل بةنّي »وحدديث  «هةو ردمن أحدث يف أمرنا هذا ما لةيس منةه ف»وحديث 

فهدي اشداملت عدىل فعدل املدأمورات وتدرك املحظدورات واتادا   «واحلرام بةنّي 

 .«الشبهات

 .«تل مابول صحيح وليس تل صحيح مابوالً » : اعدة -32

تااب الاوحيد للممدد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل له أتثر مدن  -35

 سبعني رشحًا.

عبد الرمحن بن حسن حفيدد  رشح الشيخحات لاااب الاوحيد من أفضل الرشو -36

 .هد2022تويف عام  «رشح تااب الاوحيد يففاح املميد »س ه و املؤلف رمحه اهلل

لشيخ سلي   بن عبداهلل حفيد املؤلدف رشح ا من أفضل من رشح تااب الاوحيد -37

ي  الده إبدراهيم الدذ «تيسري العزيز احلميد يف رشح تااب الاوحيد»رمحه اهلل س ه 

باشا بعد دخوله الدرعيمج فأحرض الشيخ عوده وأسمعه الغوا  والكرب وأمر به إىل 

 هد.2033املاربة و الوه اجلوود يف عام 

 علوم.يرشف العلم برشف امل -31

وفيده مدن مدوهج البخداري يف  تااب الاوحيدد مبودي عدىل اآليدات واألحاديدث -39

 .صحيحه

و دع يل »: حسن بن حممد بن عبد الوهداب رمحهدم اهلل ال الشيخ عبد الرمحن بن  -22

بددأ فيهدا  «جدده: حممدد بدن عبددالوهاب» نسخمج تااب الاوحيد بخكه رمحده اهلل

 .«ملسو هيلع هللا ىلصبالبسملمج وءوى له باحلمد والصالة عىل الوبي 

 .«تل آيمج يف الارآ  شاهد به وداعيمج إليه»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -22

الادرآ  تلده يف الاوحيدد وحاو ده وجزائده ويف » ايم رمحده اهلل: ال اإلمام ابن ال -20

 .«الاوحيد الصدق واإلخالص يالرشك وأهله وجزائهم ورتو

األلوهيدمج  لدهاهلل »ل: ابدن عبداس ريض اهلل عدوه   دعبدداهلل عن الضدحاك عدن  -23



  منتقى الفوائد

 رواه الكرباين بسوده. «والعبوديمج عىل خلاه أمجعني

 حمااج للحي. عن امليت وامليت احلي مساغن -22

 أول ما ظهرت األرضحمج يف دولمج الفاطميمج عىل أيدي الرافضمج. -25

 هاملاأمل جيد أ  اإلي   من طر ده طلدق العلدم وال يدأ  العلدم إال مدن مصدادر -26

ومجاألصليمج الاااب و العلم وزاد اإلي   عملت اجلدوارح واألرتدا   فرفإذا تو السُّ

 بكاعمج الرمحن.

يف اجلدوارح  اً يف الالدق وخشدوع علً  ازداد إي نًا وعماًل وخشيمجً تل  ازداد العبد  -27

 للوفس إىل معايل األخالق. وتربيمجً 

ومجالعلم الوافع أ  ياعلم العبد ويعمل بعلمه وفق الاااب و -21  .السُّ

 العلم عىل الكريامج الصحيحمج يومو عود العبد ت  تومو الشمر. -29

العبد إىل اهلل تعاىل و د أءوى اهلل عىل أهل  با  الكهارة عبادة مساالمج ياارب هبا  -52

ِرينا ]باوله  اهللُ ُُيِبُّ املُطَّهِّ ُروا وا تاطاهَّ اٌل ُُيِبُّونا أاْن يا  .[فِيِه ِرجا

 .«األصل يف األعيا  الكهارة وال تومس إال ب  ءبت الوص بوماساه»  اعدة: -52

 .«لزم حتريم العني نماساهتانال » : اعدة -50

ز اساع ل الوماسمج ال عىل وجه األتل والرشب مثدل طدال  السدفن وإدهدا  جيو -53

 اجللود واساصباح الواس بدهن امليامج.

 .«الش  يف نماسمج املا  الكاهر األصل فيه أنه طاهر والعاس » : اعدة -52

مل ختالكه مادة أخرى فهدو طهدور  خلااهاألصل يف املا  إذا تا  با يًا عىل » : اعدة -55

 .«س باإلمجا الثالءمج: رحيه وطعمه ولونه فهو نم وإ  تغري أحد أوصافه باإلمجا 

 .«يف سياق الوفي تفيد العموم ةارالو» : اعدة -56

 .«ا  الكهور جيوز الاكهر به من احلدث والاكهر به من الومسامل» : اعدة -57

 املا  يواسم إىل  سمني ال ءالث   : طهور ونمس . -51



  منتقى الفوائد

 .«م به الواجق فهو واجقيا ال ما» : اعدة -59

دِ ] وله تعاىل: »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -62 ا البالا ذا   {1}البلد:[ َّلا ُأْقِسُم ِِبا

 .«الاسم هوا للاأتيد

لادا ] وله تعاىل: » -62 ا وا ما الٍِد وا وا  .«ذرياه :آدم وما ولد :الوالد {0}البلد:[ وا

الومد هو الكريق ت   ال تعداىل يف » :لبلديف سورة ا  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل -60

 .«سورة الشمس ويف أول سورة اإلنسا  ويف سورة البلد

 .«الدخول يف األمر الشديد :اال احام»  ال البغوي رمحه اهلل: -63

 .«شدة اجلو  :اجلائع ومسغبمج :الساغق»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -62

 .«أعىل موازل الفضيلمج يف اإلطعام»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -65

رم أبويه أو أحدمها»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -66  .«اليايم من ح 

احليوا  إذا فاد أبويه تا  يايً  والكري إذا فاد أمه تا  ياديً  » حممد سامل: عكيمج ال  -67

 .«واإلنسا  إذا فاد أباه تا  يايً  

 .«من جيد أ ل ما يافيه :املساني» : ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل -61

 .«املساني من الساو  و لمج احلرتمج»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -69

ندزل فيهدا ال رس الوخلمج فإذا أ  غالفار: حفر حتفر ل»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -72

 .«نرج

وء ي ّفةر الوضةة » :ملسو هيلع هللا ىلصالوضو  عبادة مساالمج  ا فضلها وءواهبا  ال رسدول اهلل  -72

 رواه البخاري. «الذنوب واخلطايا وأن من توضأ كام ُأمر كان كفارة لذنوبه

 بعض.الالويمج متيز العادات من العبادات ومتيز العبادات عن بعضها من  : ال الفاها  -70

إذا عمل العمل هلل خالصًا ءم ألاي الثوا  احلسن »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -73

ني بذل  ففرح بفضل اهلل ورمحاه واسابرش بذل  فال يرضه لاولده يف  لوب املؤمو

 .«تيةك عاجل برشى املؤمن» :ملسو هيلع هللا ىلص



  منتقى الفوائد

 أ سام الواس يف العمل: -72

 خملص هلل عز وجل. ومجالسق للاااب وف سم موا -2 

 مرائي. ومجالس سم موافق للاااب و -0 

 عليه الريا  واسرتسل معه. أوطر ومجالس سم موافق للاااب و -3 

ده ودافعده فهدو يدؤجر هدوطرأ عليه الريدا  وجا ومجالسم موافق للاااب و س -2 

 أجرين: أجر الويمج وأجر املماهدة.

يدا :  ال احلسن البرصي وابن رجق احلوبيل رمحهم اهلل فيمن اسرتسل بعمله بالر -75

 بوياه األوىل. أرجو أ  عمله ال يبكل وجيازى

أو  اعلموا العلم لثالث: لا روا به السفها ال ت» سعود ريض اهلل عوه:م ال عبداهلل بن  -76

جتادلوا به الفاها  أو ترصفوا وجوه الواس إليام واباغدوا مدا عودد اهلل فإنده يبادى 

 .«ويذهق ما سواه

 األصل يف اآلنيمج اإلباحمج إال بدليل. : اعدة -77

 الفضمج يف اآلنيمج: رشو  اساع ل ضبمج-71

 مج.ضبأ  تاو   -2 

 أ  تاو  يسرية. -0 

 أ  تاو  حلاجمج. -3 

 أ  تاو  فضمج. -2 

 :يشرت  يف اآلنيمج املباحمج ءالءمج رشو  -79

 أ  تاو  طاهرة. -2 

 أ  تاو  مملوتمج أو مساأذ  يف اساع  ا. -0 

 أ  ال يرد يف اساع ل جوسها حمرم مثل: الذهق والفضمج. -3 



  منتقى الفوائد

ط وجيوز الفضدمج يل للوسا  فاحيرم اساع ل الذهق والفضمج يف اآلنيمج وجيوز يف احل   -12

 للرجال.

 تل يش  حرمه الرش   ليله وتثريه حرام. : اعدة -12

 الصحيح: اساع ل آنيمج الذهق والفضمج يف الكهارة إءم وتصح الكهارة به. -10

 الوهي يواسم إىل ءالءمج أ سام: -13

 هني حتريم. -2 

 هني توزيه. -0 

 هني تراهمج. -3 

 :الوفي يواسم إىل ءالءمج أ سام -12

 في ت ل.ن -2 

 نفي وجود. -0 

 نفي صحمج. -3 

ومجا  الاام من أدلمج الاااب ورعرف أ سام الوفي والوهي إال باالسااال ت   -15  .السُّ

اساع ل آنيمج الذهق والفضمج يف غري األتل والرشب واختاذها لغرض من  :مسألمج -16

 األغراض دو  مبارشهتا باالساع ل موضع خالف وترته أوىل.

 ة اآلنيمج برش  أ  يأمن اإلتالف.يساحق إعار -17

 بني من حي فهو تمياه.ما أ   : اعدة -11

 األصل الكهارة فال تزول بالش . : اعدة -19

 تل ما بارش الاافر فهو طاهر. : اعدة -92

 طاهر. وعر ه وسؤره تل ما جاز أتله فروءه وبوله : اعدة -92

 الثياب عىل  سمني مها: -90

 حلرير.ءياب حمرممج حلق اهلل تا -2 



  منتقى الفوائد

 ءياب حمرممج حلق الواس تاملغصوب. -0 

 جيوز اساع ل جلود امليامج إذا دبغت إال جلود السبا . :مسألمج -93

 السم  واجلراد طاهرا  يف حال حياهت  وبعد مماهت . -92

 املؤمن ال يومس يف حياته وبعد مماته وإال ما نفع فيه الاغسيل. : اعدة -95

 تاة وال بالدب .ذاحلياة فإنه ال يكهر بالما تا  نمسًا يف  : اعدة -96

 ما دو  ا رة ال يكهر بالدباغمج بعد موهتا وطاهرة يف حال حياهتا. : اعدة -97

 األصغر واألترب: احلدث األشيا  املحرممج عىل املحدث -91

 مس املصحف. -2 

 الصالة. -0 

 الكواف بالبيت. -3 

 األشيا  املحرممج عىل املحدث احلدث األترب: -99

  را ة الارآ . -2 

 .اللبث يف املسمد إال إذا توضأ -0 

 عابر سبيل. -3 

سل وموده مدا هدو العربة باملخرج وليس باخلارج فموه ما هو موجق للغ   : اعدة -222

 موجق للوضو .

 اخلارج من الذتر أربعمج أشيا : -222

 سل.جيق فيه الغ  املوي: طاهر:  -2 

 ظيف أءاره.املذي: نمس: جيق فيه الوضو  وتو -0 

 الودي: نمس: جيق فيه الوضو  وتوظيف أءاره. -3 

 البول: نمس: جيق فيه الوضو  وتوظيف أءاره. -2 

اآليات العرش األوىل يف سدورة الشدمس أ سدم »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -220



  منتقى الفوائد

اهلل بسبع آيات تونيمج وهي: الشدمس والامدر والوهدار والليدل والسد   واألرض 

يمج مع حالمج تل ماسم به وذل  عىل يش  واحد وهو فالح من زتى والوفس البرش

للمشاهد املحسوس  عظيم نفسه وخيبمج من دّساها وتل آيمج جا  فيها الاسم توجيه

 .«الدال عىل  درة اهلل الباهرة

وإنةك ال تظمةأ وال » : ولهوالضحى وحده آيمج »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -223

 .«أ سم بالضحى وحده يف سورة الضحى أي بحر الشمس و د «تضحى

ا رتبت الشمس درجمج أو ارتفعت درجمج مدا  ول»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -222

ااددير باساكا  أحد أ  يوافع موها بيش  ألهنا حترق با رتاهبا وجتمد ببعدها وذل  

 .«العزيز العليم

بد من إي   وعمل وطاعمج وأ  ما يازتى به الع»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -225

لاْوَّلا فاْضُل اهلل]: فضل اهلل ت   ال تعاىلبوترك معصيمج فإنه  ا عا  وا ُتُه ما ْْحا را ْيُكْم وا لا

كا  ًدا ىزا با ٍد أا  . {91}النور:[ ِمنُْكْم ِمْن أاحا

 .«اإلرسا  يف الكاعمج :االنبعاث»  ال البغوي رمحه اهلل: -226

 .«ا الك باالسائصال :مجالدمدم»  ال البغوي رمحه اهلل: -227

 .«اللهق اخلالص :اللظى»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -221

العبد ال نرج من ماله إال بعدوض أل  الددنيا تلده »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -229

 .«معاوضمج حاى احليوا  تعكيه علفًا يعكي  ما ياابله من خدممج أو حليق

سوى يعكي ويواظر املؤمن الصادق املصدق باحل  » اهلل:  ال عكيمج حممد سامل رمحه -222

 .«اجلزا  األوىف احلسومج بعرش أمثا ا ألنه مؤمن ياعامل مع اهلل

ْوفا ياْرضا ] : وله تعاىل يف سورة الليل»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -222 لاسا [ وا

عكيت  د أ  بار الصديق وهذه أعىل موازل البرشى و وإمجا  املفرسين عىل أنه أب

يف سورة الضحى وأسودها بصفمج الربوبيمج وعكا ات الوبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه البرشى للوبي 



  منتقى الفوائد

 .«ال يعاد ا  ا فضلملسو هيلع هللا ىلص 

 إنزال األحاام الرشعيمج عىل أرض الوا ع مما ناص به الراسخو  يف العلم. -220

 .«عملالاول أو الاإلسالم لألع ل الكاهرة يف »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -223

اإلسدالم يواسدم إىل  سدمني: عمدل بددين »  ال ابن رجدق احلودبيل رمحده اهلل: -222

 .«تالصالة وعمل مايل تالزتاة وعمل بدين ومايل تاحلج

فرد تل من اإلسالم واإلي   بالدذتر فدال إذا أ  »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -225

صدديق االلالق واإلسالم     ر  تا  بيوه  فرق فاإلي   الاصديق باإفرق بيوه  و

 .«باألع ل فال ياحاق اإلي   يف الالق إال انبعثت اجلوارح باألع ل

أما الادرآ  خدرب عدن اهلل وأسد ئه » عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل: الشيخ  ال -226

وصفاته وأفعاله وأ واله فهو الاوحيد العلمدي اخلدربي وأمدا الددعوة إىل عبادتده 

ما األمدر أي عبد من دونه فهو الاوحيد اإلرادي الكلبي و وحده ال رشي  وخلع ما

والوهي وإلزام بكاعاه وأمره وهنيه فهو حاوق الاوحيد ومامالته وأما اخلدرب عدن 

إترام أهل الاوحيد وما فعل هبدم يف الددنيا ومدا يادرمهم يف اآلخدرة فهدو جدزا  

ّاال وما حيل هبدم رب عن أهل الرشك وما فعل هبم يف الدنيا من الواخلما أالاوحيد و

ابى من العذاب فهو جزا  من خرج عدن حادم الاوحيدد تدالارآ  تلده يف يف الع  

 .«الاوحيد وحاو ه وجزائه ويف شأ  الرشك وأهله وجزائهم

الاوحيد الدذي جدا ت بده الرسدل إند  » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -227

شهد أ  ال إله إال اهلل ال يعبد إال ياضمن إءبات اإل يمج هلل وحده ال رشي  له وأ  ي

 «إياه وال ياوتل إال عليه وال يوال إال له وال يعاد إال فيه وال يعمل إال ألجله

تلد  وردت العبدادة يف الادرآ  فمعواهدا »  ال عبد الرمحن بن  اسم رمحده اهلل: -221

ا توحيد اهلل بمميع أنوا  العبادة وسميت وظائف الرش  عبادات ألهندم يفعلوهند

 .«خاضعني هلل فياونو  من أهل رضاه



  منتقى الفوائد

 .«العبادة مواسممج عىل الالق واللسا  واجلوارح»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -229

 واجدق ومسداحق :األحاام الاي للعبوديمج مخسدمج»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -202

 .«وحرام وماروه ومباح

العبادة هي: طاعمج اهلل باماثال ما أ مر بده » : ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل -202

 .«الرسل لسومجاعىل 

 دخلت األصوام إىل اجلزيرة العربيمج عىل يد عمرو بن حلي اخلزاعي. -200

 أول ما بد  الرشك يف زمن نوح عليه السالم. -203

 احلاممج الرشعيمج خللق اإلنس واجلن: أفراد اهلل بالعبادة. -202

وعبادتده هدي طاعاده بفعدل املدأمور وتدرك » ري رمحده اهلل: ال احلافظ ابدن تثد -205

 .«املحظور

 اإلسالم: االساسالم هلل املاضمن غايمج االناياد والذل واخلضو . -206

 اجلن: عباد اهلل خملو و  ماهورو  مالفو  بأوامر الرش  ونواهيه. -207

 احلاممج من إرسال الرسل: -201

 إ اممج احلممج. -2 

 الرمحمج. -0 

 طريق اجلومج. بيا  -3 

 .«تّها  تانت توزل عليهم الشياطني :الكاغوت»  ال جابر ريض اهلل عوه: -209

 .«الكاغوت: الشيكا »  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -232

بد من دو  اهلل :الكاغوت»  ال مال  رمحه اهلل: -232  .«تل ما ع 

 .«ما زيوه من عبادة غري اهللالكاغوت: الشيكا  و» :ابن تثري رمحه اهللاحلافظ  ال  -230

ما جتاوز به العبد حّده من مابدو  أو  :الكاغوت»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -233

 .«معبود أو مكا 



  منتقى الفوائد

مسخ صوفا  من هذه األمدمج يف  بورهدا  دردة ي  »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -232

 .«وخوازير وهم املماهرو  باملعصيمج وعل   السو 

فعدت إال ما نزلت عاوبمج إال بذنق وما ر  » ال عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه:  -235

 .«باوبمج

 ملسو هيلع هللا ىلص.ّلف أتثر من ءالءني مؤلفًا يف خصائص الوبي أ   -236

ال تدوفض يددي  عدىل » :يف عادوق الوالددين  ال عكا  بن أيب ربداح رمحده اهلل -237

 .«والدي 

املحض ليس باوحيد وتذل  اإلءبات بددو  الوفي » ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل:   -231

 .«نفي ال ياو  توحيدًا إال إذا تضمن الوفي واإلءبات وهذا هو حايامج الاوحيد

الرشك: الاسويمج غري اهلل باهلل فدي  هدو مدن »  ال عبد الرمحن بن  اسم رمحه اهلل: -239

 .«خصائص اهلل

 .«الوارة يف سياق الوفي تفيد العموم» : اعدة -222

 .«آداب اخلال  تو يفيمج» اعدة:  -222

 .«األصل يف العبادات احلظر إال بدليل» : اعدة -220

 .«اليمني تاوم يف تل ما تا  من باب الااريم والازيني واليرسى في  عداه» : اعدة -223

 ءبت باعليل . «يساحق»ءبت بدليل وإذا  يل  «يسن»إذا  يل  -222

 لني ب   أو حمر ونحوه لاكع الوماسمج.إزالمج اخلارج من السبي :االساوما  -225

 االساوما  من اخلارج من السبيلني غري الريح ألهنا طاهرة. -226

 األخرس يدعو بالبه عود الدخول للخال . -227

 االساعاذة عود دخول اخلال  ألنه ماا  ومأوى الشياطني. مناحلاممج  -221

 حيرم الابول يف ماابر املسلمني. -229

 إذا  ىض حاجاه يف الربيمج.و بعد االناها  من اخلال  «انكغفر»ياال:  -252



  منتقى الفوائد

 ال يصح حديث بأ  البول يف الوار أو الرماد يصيق املرض. -252

 تا  يضع خامته عود الدخول للخال  ال يصح.ملسو هيلع هللا ىلص حديث أ  الوبي  -250

عود اخلروج من اخلال : الصحيح أ  اهلل أعانه عىل  «غفرانك» :احلاممج من  ول -253

من الذنوب باملغفرة  اجاه بإزالمج األذى احليس فسأل اهلل أ  يايض ما عليه ضا  حا

 بيش  معووي.

 «ال إلده إال اهلل»الدراهم إذا تانت عليه »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -252

 .«دخل هبا يف اخلال أو تانت يف موديل أو خريكمج جيوز أ  ت  

 أو اسادبار بيت املادس. اساابال عنال يصح حديث يف الوهي  -255

 .«جيوز االسام ر بال طاهر مباح موق  إال بالدليل» : اعدة -256

 .«تل ما تا  فيه موفعمج مباحمج أو رضر فال تاىض فيه احلاجمج»  اعدة: -257

 حديث االتاا  عىل الرجل اليرسى عود  ضا  احلاجمج ال يصح. -251

 «يزيله إال املا أ  يباى أءر ال » :ضابط االسام ر املمزئ -259

 .«نظافمج املحل من الوماسمج تلها» :املمزئ االساوما ضابط  -262

 اساابال أو اسادبار الشمس والامر ال يصح. عن حديث الوهي -262

 .«محظوربمبارشة املموو  للاخلص موه مكلوب وليس » قاعدة: -260

 ل وا فًا برشطني:وجيوز الب -263

 أ  يأمن الالوث. -2 

 الوظر إليه. أ  يأمن -0 

 األحاديث يف نرت الذتر وسلاه والوحوحمج ال تصح. -262

 .«  حلباه در وإ  ترتاه  رإالذتر تالرض  »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -265

 الوظافمج من هدي السلف الصالح. يفالوسط  -266

ن ال حيسدوه تفى بالعلم رشفًا أ  يدعيه م»  ال عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه: -267



  منتقى الفوائد

 .«باجلهل ذمًا أ  ياربأ موه من هو فيه فىويفرح به إذا نسق إليه وت

تل ما يف الارآ  من مدح للعبد فهدو مدن ءمدرة »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -261

 .«العلم وتل ما تا  فيه ذم للعبد فهو من ءمرة اجلهل

اجلهالدمج  رفدع أ  يووي  ال: تيف اإلخالص يف طلق العلم؟ : يل لإلمام أمحد -269

 عن نفسه.

  باصحيح الويات تدرك الغايات. -272

 .«العلم صالة الرس وعبادة الالق»  ال بعض العل  : -272

 .«اإلنسا  لابلي  رسالمج اهلل إال باخلشيمج فقلن يو»  ال بعض العل  : -270

  تمل خوفه لن يساكيع طالق العلم أ  يبل  أماناه إال باوة اخلوف من اهلل وتل -273

 تمل تبليغه لرسالمج ربه.

 هي اخلوف املبوي عىل العلم والاعظيم. :اخلشيمج -272

 .«اناسار وخشيمج»وآخره  «طفرة وغرور»أول العلم  -275

لديس العلدم باثدرة الروايدمج ولادن العلدم »  ال عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عوده: -276

 .«باخلشيمج

 .«س وإحاام املدروستاليل الدرو» :من الاواعد األصول -277

 من تعّمل اليش   بل أوانه عو ق بحرمانه. -271

 له هنايمج مرش مج. تانتمن تانت له بدايمج حمر مج  -279

 .«بالصرب والياني توال اإلماممج يف الدين» : ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل -212

حسدن ، لالسدؤاحسدن » للعلدم سدت مراحدل: اإلمام ابن الايم رمحه اهلل:  ال-212

 .«العمل بالعلم، الاعليم، حفظهحسن تعاهد ، الفهمحسن ، واالسا   اإلنصات

 .«من ءبت نبت»يا طالق العلم الثبات والاثبت  -210

 .«طال بياته يف طلق العلم»من طال بياته طال ءاباه  -213



  منتقى الفوائد

 تاأمل. وحاى تاعلم ال بد أ  «.مع املحربة إىل املاربة»  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -212

عزيمدمج مل يفدرح   ان ليعلي  يا طالق العلم بالعزم واجلد يف الكلق ومن مل  -215

 بغويممج فإ  العزائم حاّلبمج الغوائم فاعزم تغوم.

ين صاحبه بالاواضع. -216  ما أمجل العلم إذا ز 

تا  عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه  يأخذ برتاب نا مج زيد بن ءابدت ريض اهلل  -217

 وا.ئهاذا أمرنا باحرتام عل  :ولعوه ويا

 .«طلق احلديث يف الصغر تالواش يف احلمر»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -211

 قهدذه الالدوب واباغدوا  دا طرائد محِّلوا»  ال عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه: -219

 .«فإهنا ال متل ت  متّل األبدا  :احلاممج

 ءم اناادل إىل الاادق وبايدت مفاحتده ر العل  تا  العلم يف صدو»  ال العل  : -292

 .«بأيدي العل  

خري العلوم ما ضبط أصدله واسداذتر فرعده » :اهلل رمحه ال الشيخ بار أبو زيد  -292

 .«و اد إىل مرضاة ربه

 سئل اإلمام أمحد رمحه اهلل عن احلفظ فاال؟ احلفظ اإلتاا . -290

اًل بالعرصد والضدحى والوهدار والليدل أ سم اهلل تعداىل يف تاابده باألو دات مدث -293

 وغريها داللمج عىل أمهيمج الو ت لإلنسا  فإما ياّربه إىل اهلل تعاىل وإما يبّعده عوه.

 من إعماز الارآ  توو  املاسم به يف الارآ  العظيم. -292

أ سم اهلل تعاىل بالضحى وأراد به الوهار تله بدليل أنه »  ال البغوي رمحه اهلل: -295

بُونا ]الليل إذا سمى ونظريه  وله تعاىل: ب ابله  ُهْم ياْلعا [ أاْن ياأْتِياُهْم باأُْسناا ُضًحى وا

 .{59}األعراف:

َلا ] : وله تعاىل»  ال البغوي رمحه اهلل: -296 ا قا ما بُّكا وا كا را دَّعا ا وا جواب للاسم  [ما

 .«أي: ما ترته موذ أ  اخااره وال أبغضه موذ أ  أحبه



  منتقى الفوائد

 امدن  بلهدخصدائص مل نصدها أممدًا بملسو هيلع هللا ىلص جل هذه األممج وفيهدا خص اهلل عز و -297

 .نبيها ملسو هيلع هللا ىلصيافي أ  حممدًا و

ى] : وله تعاىل»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -291 آاوا تِيًَم فا ِْدكا يا ْ َيا الذي يظهر [ أاَلا

بُّكا ] :أ  يامه راجع إىل  وله كا را دَّعا ا وا  .«أي ياوىل اهلل تعاىل أمره من الصغر [ما

ى] : وله تعاىل»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -299 دا اَّلًّ فاها كا ضا دا جا وا الضالل [ وا

ياو  حسًا ومعوى فاألول تمن تاه يف طريق يسلاه والثاين تمن ترك احلق فلم 

يابعه واملراد باآليمج األول تا   د ضل يف شعق من شعاب مامج أو يف طرياه إىل 

 .«الشام

العائل: صاحق العيال و يل العائل الفاري عدىل » محه اهلل: ال عكيمج حممد سامل ر -022

لحاجمج ولان ليس بالزم وماابلمج عائل بالغوى يدل عىل أ  معوى لأنه الزم العيال 

 .«عائل فاري

     



  منتقى الفوائد

 اجلزء السادس

أوجق الواجبات الاوحيد وأعظم املحرمات »  ال عبد الرمحن بن  اسم رمحه اهلل:  -2

 .«الرشك

اإلحسا  إىل الوالدين بربمها وحفظه  وصياناه  واماثال » طبي رمحه اهلل: ال الار -0

 .«أمرمها وإزالمج الرق عوه  وترك السلكومج عليه 

 .اً وولد الزوجمج يسمى ربيب اً سبك :وولد البوت يسمى اً حفيد :ولد الولد يسمى -3

ا] : وله تعاىل»  ال ابن عكيمج رمحه اهلل: -2 وا ُبوا الفا ْقرا َّلا تا هني عام عن مجيع  :[ِحشا وا

 .«الفواحش وهي املعايص

 الفاحشمج عظيممج وتعظم إذا تانت جماهرة. -5

الا الياتِيمِ ] : وله تعاىل»  ال ابن عكيمج رمحه اهلل: -6 ُبوا ما ْقرا َّلا تا هني عام عن  :[وا

وسد الذريعمج ءم اساثوى ما حيسن وهو  عليهالارب الذي يعم وجوه الاعرف 

 .«السعي يف ن ئه

يف حال  هذا أمر بالعدل يف الاول يف حق الويل والعدو وال ياغري»  ال احلوفي رمحه اهلل: -7

 .«الرضا والغضق

  يف الدنيا رصا  معووي من سار عليه سار عىل الرصا  احليس يف اآلخرة. -1

فإين أخاف أ  يدأ  زمدا  إذا  ومجالسعليام باألءر و»  ال سهل بن عبداهلل رمحه اهلل: -9

واال اددا  بده يف مجيدع أحوالده ذمدوه ونفدروا موده وأذلدوه ملسو هيلع هللا ىلص سا  الوبدي ذتر إن

 .«وأهانوه

ه تافدري السديئات ودخدول ؤميثاق اهلل اإلي   بداهلل وحدده ال رشيد  لده وجدزا -22

 اجلوات.

نُوا]:  ال اهلل تعاىل -22 ِن الَِّذينا آاما افُِع عا فهذا الدفا  من اهلل عز  {09}احلج:[ إِنَّ اهللا ُيدا



  منتقى الفوائد

 ل يف حال حياته وحفظًا بعد مماته وتبشريه بدار تراماه.وج

 أو مس بدنه ريض اهلل عوهم أمجعني.ملسو هيلع هللا ىلص ما من صحايب إال دعا له الوبي  -20

اإلتثدار مدن الددعا  ألنده  يف يوبغي لكالب العلم اساغالل أو ات حلدق العلدم -23

 أحرى بابول الدعا .

 ها الحا  ا.يد علالرؤى  ريومج من  رائن معرفمج احلق وال يعام -22

ال جيوز الاذب يف الرؤى وهي من تبائر الذنوب  ال اإلمام مال  رمحه اهلل فيمن  -25

 .؟«بوبوة ياالعقأ»تذب يف الرؤى: 

ُنونا ] ال تعاىل:  -26 ْزا َّلا ُهْم ُيا ْيِهْم وا لا ْوٌف عا ْولِيااءا اهلل َّلا خا
.ال {09}يونس:[ أاَّلا إِنَّ أا

يف املايض وبرشى يف الدنيا بالرؤيا الصاحلمج وباآلخرة  خوف يف املساابل وال حز 

 الدخول إىل جوات الوعيم.

ريه األموات ليحزنه. إلنسا با من تالعق الشيكا  يف املوام -27  أ  ي 

 .من األحيا  ويوافع هباع ل الصاحلمج األامليت يسابرش ب -21

يق بأنده سدبحانه وتعداىل اإلي   باهلل الاصدد»  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -29

ومساو  عىل عرشه بائن عىل خلاه موصدوف بصدفات اجلدالل واجلد ل والاد ل 

 .«وموّزه عن صفات الواص

أحدق يف اهلل وأبغدض يف اهلل ووال يف اهلل »  ال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه : -02

تثرت صالته  وعاد يف اهلل فإن  توال الواليمج بذل  ولن جيد العبد طعم اإلي   وإ 

 .«او  تذل يوصيامه حاى 

 املوادي باوحيد األديا  الس ويمج و ع يف الافر األترب املخرج من امللمج. -02

اإليمدا  باملالئامج هو الاصدديق بدأهنم عبداد »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -00

 .«مارمو  ال يسباونه بالاول وهم بأمره يعملو 

 عز وجل تثرت أجوحاه ولذا تدا  أ درهبم جربيدل عليده تل   رب املل  من اهلل -03



  منتقى الفوائد

 السالم وله سا ئمج جواح.

اإلي   بالااق هو الاصديق بأهندا تدالم اهلل »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -02

 .«حق وأ  ما تضموه

وي عرف هذا عدىل حسدق السدياق  يف الارآ  عىل الوبوة «رمحمج»أحيانًا تكلق تلممج  -05

 .والاصمج

نال إبراهيم عليه السالم درجمج اخللمج بدأ  »  ال الشيخ صالح املغاميس حفظه اهلل: -06

 .«جعل بدنه للوريا  وابوه للاربا  وماله للضيفا  و لبه للرمحن

 حبيق اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص اً ال يصح حديث بأ  حممد -07

اإليد   بداليوم اآلخدر هدو الاصدديق بيدوم »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -01

لاياممج وما اشامل عليه من اإلعادة بعد املوت واحلرش والورش واحلساب وامليدزا  ا

 .«والرصا  واجلومج والوار

اإلي   بالادر خريه ورشه هو الاصديق بدأ  »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -09

ما و ع من يش  فهو باادير اهلل عز وجل واملراد أ  اهلل تعداىل علدم األشديا   بدل 

 .«اد ءم أوجد ما شا  موها فال حمدث صادر من علمه و درته وإرادتهاإلجي

اإلحسا  جا  ذتره يف الادرآ  يف مواضدع تدارة »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -32

 .«مارونًا باإلي   وتارة مارونًا باإلسالم وتارة مارونًا بالااوى أو العمل

وهو يكوف حول الاعبمج فلم جييبه ءدم بن عمر مج عبداهلل خكق عروة بن الزبري ابو -32

 .«توا يف الكواف ناخايل اهلل بني أعييوا» :لايه بعد ذل  فاعاذر إليه و ال

اإلحسا  أ  تعبد اهلل تأن  تراه فإ  مل تادن »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -30

 .«داإلخالص فيها واخلشو  ومرا بمج املعبو :تراه فإنه يراك واإلحسا  يف العبادة

توتل عدىل اهلل حادى يادو  جليسد  وأنيسد  وموضدع »  ال بعض العارفني: -33

 .«شاواك
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 الم  اهلل فعلي  بالارآ .م اهلل فعلي  بالصالة فإذا أردت أ  ي  الِّ إذا أردت أ  ت   -32

مشداهدة اهلل باملشاهدة فهو عارف ومن عمل بمن عمل هلل »  ال بعض العارفني: -35

 .«إياه فهو خملص

يلِّ بيو  وبني املحراب واملا » بار املزين رمحه اهلل:أبو  ل ا -36 تلد   من مثل  يا ابن آدم خ 

 .«خلت عىل اهلل عز وجل ليس بيو  وبيوه ترمجا دشئت 

 .«ال تاوم الساعمج حاى يصري العلم جهاًل واجلهل عل ً »  ال الشعبي رمحه اهلل: -37

 .«تم فإنه رش أيامام وا بواال تكيل»  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -31

ال تقةوم السةاع  حتةى يتلةاهى » :ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس ريض اهلل عوه  ال:  ال رسول اهلل  -39

 رواه ابن ماجه وأبو داود وغريمها. «الناس يف املساجد

 ج يف األحاام الرشعيمج فيها دروس تربويمج ودعويمج.الادرُّ  -22

ه غدريه عدىل حسدق االهدا م مل يعكدعكدي مدا من اإلعماز الارآين من اهام بافسريه ي   -22

 واحلرص.

 .«الافسري: بيا  معاين تالم اهلل عز وجل»  ال الشوتاين رمحه اهلل: -20

 الادبر بمعوى الاأمل يف األلفاظ للوصول إىل املعاين. -23

مدن  وادر عليده أحددومل ي  مل ندالف نصدًا مرفوعدًا إذا  ال أحدد الصدحابمج  دوالً  -22

 .اً ساوتيًا اعيسمى إمج الصحابمج بإنه

 مما يعني عىل الافسري معرفمج الدالالت الرشعيمج وهي: -25

 الاضمن: اليش  ببعض أجزائه. -2 

 املالزممج: يدل األمر عىل األمر. -0 

 املكابامج: اليش  ببعضه. -3 

 اإلتثار من األس   عىل اليش  يدل عىل فضله وأمهياه . -26

 أ  الاصص ترتبط باألوصاف ال باألشخاص. جيد آيات الارآ  واألحاام يفاملاأمل  -27
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 وفي.املثبت مادم عىل امل : اعدة -21

 .«الباب الذي ال جيمع ال يابني أطرافه»  ال الفضيل بن عياض رمحه اهلل: -29

 الادوة عىل طريااني: -52

 فعليمج. -2 

  وليمج. -0 

 الادوة الفعليمج تامثل بأمور موها: -52

 اماثال باألوامر الرشعيمج. -2 

 اماثال بالايام باملوزل. -0 

 اماثال بالايام بالزيارات. -3 

 اماثال بالايام بالاواصح. -2 

 اماثال بالايام واإلحلاح بالدعا . -5 

الاغري وهذا من جهمج صاحبها وعىل هدذا األمثلدمج  عىلمج  ا الادرة األخالق اجلبليّ  -50

ومجمن الاااب و  .السُّ

 الاافر يوظر إليه بموظارين: -53

 الادر فورمحه. -2 

 .فوبغضه الرش  -0 

سورة الرشح فيها ءدالث مسدائل: رشح الصددر »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -52

 .«ووضع الوزر ورفع الذتر

الذي يشهد له الارآ  أ  الرشح هو االنرشاح »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -55

ُه ] :تعاىل واالرتياح وهذه حالمج نايممج اساارار اإلي   ت   ال ْدرا حا اهلُل صا ا ْن َشا أافاما

بِّهِ  َلا ُنوٍر ِمْن را ُهوا عا ِم فا مر:[ لِْْلِْسًلا ت  أ  ضيق الصدر دليل عىل الضالل ت   {99}الزُّ

ًجا]:  ال تعاىل را يًِّقا حا ُه ضا ْدرا ْعاْل صا ُه َيا ْن ُيِرْد أاْن ُيِضلَّ ما  .«{199}األنعام:[ وا
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االزدياد من مواطن اإلي   فإذا انرشح الصدر وضدع من أسباب انرشاح الصدر  -56

عن العبد الوزر ومّحل األمانمج يف تبلي  ما عرفه من الدين وباي ذتره با يًا يف حدال 

 حياته وبعد مماته عىل حسق إخالصه.

إال بعمدل  اً رفيعد اً تأمل يف حال الارآ  جتد أ  ما من نبي أو عبد صالح نال ماامد -57

عبدادة اعلق بأع ل الالدوب ولدذا حيدرص اإلنسدا  عدىل خفي حيس أو معووي ي

 .الرسِّ 

هي مدن أسدباب املاأمل يف سري األنبيا  والعل   الوبال  جيد أ  العبادة الاي ختاص به  -51

 الربتمج والاوفيق والرعايمج يف با ي يومه وياميز عن غريه.

لاأتيدد الوعدد  إ  مع العرس يرسا ترره يف سدورة الرشدح»  ال البغوي رمحه اهلل: -59

 .«وتعظيم الرجا 

ا]نزلت سورة الرشح  امل»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -62 عا الُعْْسِ ُيْْسً [ إِنَّ ما

 .«رس يرسينبرشوا قد جاءكم اليرس لن يغيب عُ أ»: ملسو هيلع هللا ىلص ال رسول اهلل  {0}الرشح:

ل أنه مر عىل رجلني ياصارعا  فاا ريض اهلل عوه  بن عباسعبداهلل يروى عن  -62

ْب ]: أمرنا بعد فراغوا  ال تعاىل ذا  : ما هب اْنصا ْغتا فا را ا فا إِذا بِّكا *  فا إَِلا را وا

ْب  اْرغا  .{9-6}الرشح:[ فا

يروى عن عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه أنه  دال: إين أتدره ألحددتم أ  يادو   -60

 ال عمل دنيا وال دين. خالياً 

 عي للعق: ليس  ذا خلاوا.يروى عن حييى عليه السالم أنه  ال مل د   -63

ْيِهَما ِمْن ] :تعاىل يف  وله بن عباس ريض اهلل عوه عبداهلل  ال  -62 لا اِن عا ِْصفا ا َيا ِفقا طا وا

نَّةِ  ِق اجلا را يوزعا  ورق الاني فيمعالنه عىل تا  آدم وحوا   {99}األعراف:[ وا

 .«سو اهت 

ومجيف  مل يذتر الاني»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -65 لعدم وجوده يف احلماز واملديومج  السُّ
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 .«ومل يأ  ذتر الاني يف الارآ  إال يف موضع واحد يف سورة الاني

ْقِويمٍ ] : وله تعاىل»  ال البغوي رمحه اهلل: -66 ِن تا انا ِِف أاْحسا ْقناا اإِلْنسا لا ْد خا [ لاقا

بًا عىل وجهه ه خلق تل حيوا  مواوأحسن صورته وذل  أن اهأعدل  ام {4}التِّني:

 .«بالعال والاميز مزيواً اإلنسا  خلاه مديد الااممج ياواول مأتوله بيده إال 

 :مرفوعاً  ريض اهلل عوه اتفق املفرسو  عىل روايمج الرتمذي من حديث أيب هريرة -67

اكِِميا ]من  رأ الاني والزياو  فارأ » ِم احلا فليال: بىل   {9}التِّني:[ أالاْيسا اهللُ بِأاْحكا

هذا احلديث ضعفه األلباين يف سون الرتمذي  «أنا عىل ذل  من الشاهدينو»

 وسون أيب داود.

 مثال: أّمات الااق. «أّمات»والذي ال يعال  «أمهات»لليش  الذي يعال  ياال -61

تل رتن من األرتا  اخلمسمج له نوافل فمدن األرتدا  حوليدمج وسدوويمج وعمريدمج  -69

 واحلج والعمرة والصالة. ويوميمج فهي مرتبمج: الزتاة والصيام

 .«ال حّظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة»  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -72

 مدن ال يدرو ملسو هيلع هللا ىلص تدا  أصدحاب رسدول اهلل »  ال عبداهلل بدن شدايق رمحده اهلل: -72

 .«األع ل شيئًا ترته تفره إال الصالة

ك السدمود آلدم اسادل أمحد وإسحاق عىل تفر ترك الصدالة بافدر إبلديس بدرت -70

 وترك السمود هلل أعظم.

 مرين:جلهاد مل يان من أرتا  اإلسالم ألا -73

 أنه فرض تفايمج عود مجهور العل   بخالف با ي األرتا . -2 

أ  اجلهاد ال يسامر إىل آخر الدهر ويساغوي عوه إذا نزل عيسى بدن مدريم أل   -0 

 مسلمني.  ياونوأهل األرض 

 .«اإلي  : اإلخالص هلل وحده» رمحه اهلل:  ال البديع بن أنس -72

 .«أ  من حاق الاوحيد وأبكل الاوديد دخل جومج العزيز احلميد» اعلم رمح  اهلل: -75
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املؤمن من أس   اهلل تعاىل أي: يؤمن عباده املؤموني فدال »  ال الزجاجي رمحه اهلل: -76

 .«يأمن إال من آموه

بات هلل عز وجل أ  ندرج العبدد مدن  الددنيا   من أعظم الارأ» اعلم رمح  اهلل: -77

 .«وهو خفيف الظهر من ظلم الواس

 : ال الواظم -71

 حددام عددىل تددل ذي الااليددف معرفددمج  

 اودددا مدددوهم ء نيددددددمج  محيف تلددد  

 إدريددس هددود شددعيق صددالح تددددذا

 

 بأنبيددا  اهلل عددىل الافصدديل  ددد علمددو 

دد ويباددى سددبعمج  ومهددو  مددن بعددد عرش 

  ددد خامدددواذو الافددل آدم باملخاددار 

 .«م أمر اهلل يف نفس عظّ » أوىص بعض الصاحلني فاال: -79 

 ياسوك به. ملسو هيلع هللا ىلصأحسن أنوا  املساوي  ما أ خذ من جذور اآلراك و د تا  الوبي  -12

عود الصالة، عود الوضو ، عودد دخدول البيدت، » السواك يف مواطن وهي: ياأتد-12

 .«االحاضار عودعود االناباه من الووم، عود تغري رائحمج الفم، 

بغدري فضل الصالة بالسواك عىل الصدالة » :حديث عائشمج ريض اهلل عوها مرفوعاً  -10

 للموذري. رواه أمحد وضعفه األلباين يف الرتغيق والرتهيق «السواك سبعو  ضعفاً 

 من األنبيا  هارو  عليه السالم وحلياه تبل  رسته. أطول حليمج -13

 :س آيدات فيهدا تاادرر الالمدمج مدرتني وهدييف سورة العلق جتد أ  أول مخ تأمل-12

 .«عّلم، خلق، اإلنسا ، الذي، رب ، ا رأ»

 صفحمج ماااليمج. (002يف ) سورة العلقفرسَّ  شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل -15

 .«أول ما نزل مخس اآليات األوىل من سورة العلق»  ال البغوي رمحه اهلل: -16

كا ]:  وله تعاىل» الشوايكي رمحه اهلل:د املخاار حممد األمني بن حمم ال الشيخ  -17 لَّما عا  وا

ْعلامُ  ُكْن تا ْ تا ا َلا  .«إمجا  املفرسين إنه الارآ   {110}النساء:[ ما

 الرؤيا تواسم إىل أ سام ءالءمج وهي: -11



  منتقى الفوائد

 رؤيا عاليمج. -2 

 رؤيا برصيمج. -0 

 مواميمج وتواسم إىل ءالءمج أ سام:رؤيا  -3 

 من اهلل. رؤيا   - أ  

 لم من الشيكا .ح   -ب 

 حديث نفس. -ج 

 عىل أنوا  وهي: ومجالسذتر الالم يف  -19

 الذي يااق ما ياو  وما سياو  إىل  يام الساعمج. -2 

 الذي يااق ماادير العام يف ليلمج الادر. -0 

 الذي بني أيدي الارام الااتبني. -3 

 لبلايس. الذي بني أيدي الواس وأمهها الذي تاق الوحي و لم سلي   -2 

 عبداهلل بن مسعود اإلمام احلرب فايه األمدمج أبدو عبددالرمحن ا دذيل املادي املهداجري -92

 وهدو مدن تّاداب سدومج 63هدد وعمدره 30 سدومج البدري مات باملديومج ودفن بدالبايع

 الوحي.

اٍج ]:  ال اهلل عز وجل -92 ٍة أاْمشا انا ِمْن ُنْطفا ْقناا اإِلْنسا لا  .{9}اإلنسان:[ إِنَّا خا

 أمشاجها: عرو ها. :ودع ال ابن مس       

 «إنام األعامل باخلواتيم»: ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد ريض اهلل عوه  ال:  ال رسول اهلل  -90

 رواه البخاري.

تا  مال  بن ديوار ياوم الليل  ابضًا عىل حلياه وياول: يا رّب  د علمت سداتن  -93

 اجلومج وساتن الوار ففي أي الدارين موزل مال .

رواه أمحد  «يا مقّيب القيوب ثلت قيلي عىل دينك»ياثر من دعائه: ملسو هيلع هللا ىلص   الوبي تا -92

 والرتمذي من حديث أنس.
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 وفيها تفصيل: «الوهي ياايض الفساد» : اعدة -95

  الفساد.يضإذا تا  الوهي عائدًا إىل ذات العبادة فإنه ياا -2 

 .إذا تا  الوهي عائدًا إىل رش  العبادة فإنه ياايض الفساد -0 

 إذا تا  الوهي عائدًا إىل خارج العبادة فإنه ال ياايض الفساد. -3 

 املميز: الذي يفهم اخلكاب ويرد اجلواب. -96

 جتديد الوضو  سومج. -97

وَّمج  الصالة يف أتثر من فرض بوضو  واحد -91  والوضو  لال صالة سومج.س 

 رشو  الوضو : -99

 الامييز. -0   اإلسالم. -2 

  أ  ياو  املا  طهورًا. -2    الويمج. -3 

 إزالمج ما يموع وصول املا  إىل اجللد. -5

 ضابط فاهي: مرشوعات الوضو  إجيابًا أو اساحبابًا توفيايمج . -222

مسدح  ومجالسداتفق األئممج تلهم عىل أ  » بن تيميمج رمحه اهلل:ا ال شيخ اإلسالم  -222

فالذين نالوا ملسو هيلع هللا ىلص ي مجيع الرأس ت  ءبت يف األحاديث الصحيحمج واحلسومج عن الوب

 .«وضو ه مل يوال عوهم أنه ا ارص عىل مسح بعض الرأس

 تل عبادة  ا رشو  وأرتا  وواجبات وسون وما سواها فهي بد . -220

 من أسباب اخلشو  يف الصالة إمتام الوضو  وإسباغه. -223

ت بدذتر الليدل وخامدت بمكلدع أسدورة الاددر بدد»  ال السيوطي رمحه اهلل: -222

 .«الفمر

ر بفضدل عإنزال الارآ  يف الليل دو  الوهار مش»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -225

 .«واخاصاص الليل

معوى الادر: الرشف » الشوايكي رمحه اهلل: حممد األمني بن حممد املخاار  ال -226
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ومجوالرفعمج وسمي بذل  أل  اهلل تعاىل ياّدر فيها و ائع  ُق ُكلُّ أامْ ] السُّ ا ُيْفرا ٍر فِيها

كِيمٍ   .« {4}الُدخان:[ حا

يف العرشد  الصحيح الذي عليه األتثرو  أ  ليلدمج الاددر»  ال البغوي رمحه اهلل: -227

اهلل هدذه العبدادة يف ليدايل رمضدا  طمعدًا يف  خفدىاألواخر من شهر رمضدا  وأ

صالة الوسكى بني الصلوات اخلمس وأخفى سداعمج اإلجابدمج الإدراتها ت  أخفى 

االسم األعظم من بني األس   ورضاه يف الكاعات لريغبدوا أخفى من يوم اجلمعمج و

 .«ويف معاصيه ليواهوا موها وغضبه فيها

الصدالة يف املسدمد الوبدوي دو   ر عىلاال اصا» : ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل -221

بمضداعفمج يرى  احلرام يف ليلمج الادر من شهر رمضا  أل  بعض املفرسيناملسمد 

حياسق فيده  احلرام يف ليلمج الادر تاملعصيمج يف ألف شهر واملسمدسيئمج أي معصيمج 

 .«املديومج وهي أسلم منالعبد عىل جمرد اإلرادة فياو  اخلكر أعظم 

الاياممج والبلد واملوفاني والربيدمج ومل  :تسمى سورة البيومج»  ال األلوي رمحه اهلل:-229

 .«يان

 .«تسمى سورة البيومج: الربيئمج» رمحه اهلل: البغوي ال  -222

 يعاملو  املموس مثل أهل الاااب اليهود والوصارى يف اجلزيمج فاط. -222

 الرضا يواسم إىل  سمني:  ال البغوي رمحه اهلل: -220

برًا. -أ     الرضا به: ربًا ومدَّ

 الرضا عوه: في  يايض وياّدر. -ب 

ن اهلل تعاىل هدي أمجدع الصدفات صفمج اخلوف م»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -223

اخلري يف اإلنسا  ألهنا صفمج املالئامج املاربني واخلشيمج يف الغيق عن الواس إىل أعىل 

 .«املراتق ملرا بمج اهلل عز وجل واخلشيمج أشد من اخلوف

 ه51 سدومج توفيت عائشمج ريض اهلل عوها يف رمضا  ليلمج الثالءا  السابع عرش من -222



  منتقى الفوائد

 فوت بالبايع يف عهد خالفمج مروا  بن عبداملل .ود  هريرة  وصىل عليها أب

ال يصح حدديث فيده تسدميمج عائشدمج ريض اهلل عوهدا »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -225

 .«باحلمريا 

تاألمهات ال يف الوظرة واخللوة فدإ   عىل الاأبيد فهنّ  نااحهنّ حيرم  أمهات املؤموني -226

 ن تاألجانق.هحرام يف حا ذل 

 .  من حج ب ل حرام بكل حمه يصح حديث أال -227

عيسى روح من األرواح الاي خلاها اهلل تعاىل » يب بن تعق ريض اهلل عوه: ال أ   -221

اُلوا باَلا ]: واساوكاها باوله ُكْم قا بِّ بعثه اهلل إىل مريم  {169}األعراف:[ أالاْسُت بِرا

 سود.رواه عبد ابن محيد وعبداهلل بن أمحد يف امل «فدخل فيها

جربيدل يف جيدق در  مدريم حادى وصدلت  خنف» : ال وهق بن موبه رمحه اهلل -229

 رواه ابن جرير الكرباين. «فحملتالوفخمج إىل الرحم 

أ  اهلل خلاهد  واا  ال تفويدا  وال تبيددا  ياجلومج والوار موجودتا  خملو اا  با  -202

 فبعدله. الوار ل اخللق وخلق    أهاًل فمن دخل اجلومج فبفضله ومن دخلب 

الزلزلمج احلرتمج الشديدة برسعمج ويدل عىل ذلد  »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -202

 .«تارار احلروف يدل عىل احلرتمج

 اإلنس واجلن ءاال  عىل ظهرهدا فهد »  ال الفخر الرازي وابن جرير الكربي: -200

 .« الثاال اءال فيها ولذا سمي ءال عليها ويف بكوها موه 

عىل سبيل  «سورة الزلزلمج»لعل ذتر الذرة هوا »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -203

ا ] :م العمل يف  ولتعاىل عمّ  اهلل املثال ملعرفاهم لصغرها أل  نُْظُر املاْرُء ما ْوما يا يا

اهُ  دا ْت يا ما دَّ  .«{46}النَّبأ:[ قا

عمل خدريًا أو رشًا يف يليس مؤمن وال تافر »  ال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه : -202

ال أراه اهلل له يف يوم الاياممج فدإ  املدؤمن يدرى حسدواته وسديئاته فيغفدر اهلل إ الدنيا



  منتقى الفوائد

 .«سيئاته ويثويه حلسواته وأما الاافر فرتد حسواته ويعذب بسيئاته

 األصل يف أمور الغيق أهنا تو يفيمج عىل الدليل وأنه ال مدخل للعاول فيها أبدًا. -205

 .«هؤاليش  إذا عظم خكره تثرت أس » مج حممد سامل رمحه اهلل: ال عكي -206

 أس   يوم الاياممج مرتادفمج من حيث الذات ومابايومج من حيث الصفات. -207

ال ياو  املحدث حمدءًا إال بعدما يسمع من هدو دونده » رمحه اهلل: البخاري ال  -201

 .«ومثله ومن هو أعىل موه

 اسً . (12)اهلل أ  ليوم الاياممج ابن تثري رمحه  احلافظ ذتر -209

وما طائر حيرك جواحيه ملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول اهلل »  ال أبو ذر الغفاري ريض اهلل عوه: -232

 .«يف الس   إال و د ذترت موه عل ً 

 األصل يف األشيا  احلل واإلباحمج إال بدليل. -232

 األصل يف العبادات الاو يف عىل الدليل. -230

 ت احلل واإلباحمج إال بدليل.األصل يف املعامال -233

 األحاام الرشعيمج تفاار يف ءبوهتا لألدلمج الصحيحمج الرصحيمج. -232

 .الوا لاألصل الباا  عىل األصل حاى يرد  -235

لديس بمعدروف عودد  «اخةتال  أمتةي رمحة »حديث »  ال السباي رمحه اهلل: -236

 .«سود صحيح املحدءني ومل أ ف له عىل

الااوى: الرضا بالاليل والعمل بالاوزيدل » الق ريض اهلل عوه: ال عيل بن أيب ط -237

 .«واخلوف من اجلليل واالساعداد ليوم الرحيل

حادى ياايده مدن اهلل متام الااوى أ  يااي العبدد »  ال أبو الدردا  ريض اهلل عوه: -231

ودمج يذرة وحاى يرتك بعض ما يرى أنه حالل خشيمج أ  يادو  حرامدًا حمابدًا بمثاال 

 .«احلراموبني 

ال يسلم للرجل احلالل حاى جيعل بيوده وبدني »  ال ميمو  بن مهرا  رمحه اهلل: -239



  منتقى الفوائد

 .«احلرام حاجزًا من احلالل

 دال ابدن رجدق  «الشبهمج موزله بني احلالل واحلرام»  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -222

 .«يعوي احلالل املحض واحلرام املحض» :رمحه اهلل

خكوة لغري  سومج ما خكوت موذ أربعني» ل البلخي رمحه اهلل: ال حممد بن الفض -222

 .«اهلل

من ئ يشيميش بمانق جدار فساط تا  أ  رجاًل »  ال ابن أيب الدنيا رمحه اهلل: -220

 .«اجلدار فحمله إىل صاحق الدار فاال هذا لام

مدن ما زالت الااوى باملااني حاى ترتدوا تثدريًا »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -223

 .«احلالل خمافمج احلرام

ّاا   اوإن  سمُّ »  ال الوووي رمحه اهلل: -222  .«ىاملااني ألهنم اتاوا ما ال ي 

إين ال أحق أ  أد  بيوي وبني احلرام سرتة »  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -225

 .«من احلالل ال أخرمها

املحرمددات سددامل مددن الالددق السددليم هددو ال»  ددال ابددن رجددق احلوددبيل رمحدده اهلل: -226

تلها وهو الالق الذي ليس فيه سوى حمبمج اهلل وما حيبده اهلل وخشديمج  املاروهاتو

 .«اهلل وخشيمج ما يباعد موه

 .«عى حمبمج اهلل ومل حيفظ حدودهليس بصادق من ادّ »  ال حييى بن معاذ رمحه اهلل: -227

ق يف أمدره فددعواه عدى حمبدمج اهلل ومل يوفدتل من ادّ »  ال الوهرجوري رمحه اهلل: -221

 .«باطلمج

 .«عالم احلق أ  حتق ما يبغضه حبيب إس من يل» ي رمحه اهلل: ال برش بن الرسِّ  -229

 .«اعلم أن  لن حتق اهلل حاى حتق طاعاه»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -252

داو  لبد  فدإ  حاجدمج اهلل إىل العبداد صدالح »  ال احلسن البرصدي رمحده اهلل: -252

 .« لوهبم



  منتقى الفوائد

 هو سعد بن مال  بن سوا  بن عبيدد األنصداري :سعيد اخلدري ريض اهلل عوه أبو -250

 هد.72بيا  شهد بدرًا وما بعدها تويف باملديومج موه اهو وأبوه صح

من و ع يف ماّفر أو مبّد  أو مفّسق فإنه ال حيام عليه بمااضاه إال بعدد  : اعدة -253

 توفر الرشو  وانافا  املوانع.

 هي: الرشو  -252

  العال. -2 

 البلوغ. -0 

    العلم. -3 

 االخايار. -2

   عدم الاأويل. -5 

 الاصد. -6

 املوانع هي: -255

   اجلوو . -2 

 الصغر. -0

    اجلهل. -3 

 اإلتراه. -2

   الاأويل. -5 

 عدم الاصد. -6

ىل ل الاوحيد للعبدد وإخالصده هلل تعدافإ  تم  »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -256

فيه و ام برشوطه بالبه ولسانه وجوارحه أو بالبه ولسانه عود املوت أوجق ذل  

 .«ليمجدخول الوار بالا  من تله وموعه 

ها وإند  دافاضدل بصدورها وعددتفاألع ل ال »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -257



  منتقى الفوائد

الافاضل بافاضدل مدا يف الالدوب فاادو  صدورة العملدني واحددة وبيدوه  مدن 

 .«ضل ت  بني الس   واألرضالافا

عرش سوني  ال لده ملسو هيلع هللا ىلص أنس بن مال  بن الورض األنصاري اخلزرجي خدم رسول اهلل  -251

ئدمج ودفدن اهد وجتاوز امل93 تويف سومج «اليهم أكثر ماله وولده وأدخيه اجلن » :ملسو هيلع هللا ىلصالوبي 

 بالبرصة.

 نوا ض الوضو  تو يفيمج. :ضابط -259

 ليل الرشعي ال جيوز إبكا ا إال بالدليل الرشعي.العبادة املوعادة بالد : اعدة -262

تل ما خرج من املرأة من جمرى الذتر والولد طاهر ما عددا مدا ندص عليده  :ضابط -262

 الدليل.

 العربة باملخرج ليس باخلارج. :ضابط -260

  .الني نمس ما عدا املوي والريح فإهن  طاهريتل ما خرج من السب :ضابط -263

 بل:الا  اخلارج من  -262

 .كاملوي: طاهر وموجق للغسل ويزال أءره بالغسل أو الفر -2 

 البول: نمس وهو موجق الوضو  ويزال أءره. -0 

 الفرج. حاملذي: نمس وهو موجق الوضو  ويزال أءره ويوض -3 

 الفرج. حالودي: نمس وهو موجق الوضو  يزال أءره ويوض -2 

 اخلارج من الدبر: -265

 لوضو .جق االريح: طاهر يو -2 

 نمس وموجق للوضو  وإزالمج أءره. :الغائط -0 

 حام الاضا  تحام األدا . : اعدة -266



  منتقى الفوائد

 رمحه اهلل الوضو  عايق الذنق. اإلسالم ابن تيميمجاساحق شيخ  -267

 من حدءه دائم فإنه ياوضأ لو ت الصالة ويصيل وال يرضه خروج حدءه. :ضابط -261

فديمن عمدل عدادة  دوم اتفق الصحابمج » محه اهلل:ر اإلسالم ابن تيميمجشيخ  ال  -269

 .«واملفعول به واخالفوا يف تيفيمج الااللو  أ  ياال الفاعل 

ال نفى أ  الاااءر امللهي من نعيم الدنيا فلذا خامت »  ال السيوطي رمحه اهلل: -272

ِن النَِّعيمِ ]: باوله تعاىل السورة ٍذ عا
ئِ ْوما  .«{9ثر:}التَّكا[ ُثمَّ لاُتْسأاُلنَّ يا

تَّى ُزْرُتُم ]الصحيح يف  وله تعاىل: »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -272 [ املاقاابِرا حا

 .«امليت يأ  الارب زائرًا أل  وجوده فيه مؤ اا   بأ  {9}التَّكاثر:

 ال شيخ اإلسالم ابن تيميدمج رمحده اهلل:  «نيا رأس كل خطيئ دحب ال» :حديث -270

 حديث موضو : ماذوب.

 «أصول الوعم: اإلسالم والصحمج واملال»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -273

 «أ سم اهلل تعاىل بالعرص ملا فيه من العمائق»:  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل -272

 «ياال لليل والوهار العرصا »  ال ابن تيسا  رمحه اهلل: -275

 .«يف حياته هو عمره رأس مال اإلنسا »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -276

 ال سود له ومعواه صحيح.  «اآلخرةالدنيا مزرع  » :حديث -277

وهو اسدم واد مدن أوديدمج الودار  «ويل»سورة ا مزة أو ا » ي رمحه اهلل:ط ال السيو -271

 .«احلكممج وصفاهتا خرهاآو

أصل الويل لفظدمج السدخط والدذم وأصدلها وي »  ال الفخر الرازي رمحه اهلل: -279

 .«  ءم تثرت يف تالمهم فوصلت بالالملفال

لادي فيهدا سميت احلكممج ألهنا حتكم تدل مدا أ  »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -212



  منتقى الفوائد

 .«وتاول هل من مزيد

ةِ ] : وله تعاىليف   ال البغوي رمحه اهلل -212 دا
َلا األاْفئِ أهنا : {6}اهلمزة:[ الَّتِي تاطَّلُِع عا

 فؤاده. تأتل تل يش  موه حاى تواهي إىل

السميل هو السمني مدن الودار أبددلت الودو  »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -210

 .«الماً 

رجح شيخوا الشدوايكي رمحده اهلل أ  السدميل »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -213

 .«حمارة من طني شديد الاوة

ض نفس  إذا توت تريد أ  تعرف ميزا  الااوى عودك فاعر» اعلم رمح  اهلل: -212

لِكا ]: عىل شعائر اهلل الزمانيمج واملاانيمج  ال تعاىل ائِرا اهللذا عا ظِّْم شا ْن ُيعا ما اا ِمْن  وا إَِّنَّ فا

ى الُقُلوِب  ْقوا  .« {09}احلج:[ تا

 .«تل من ولده الورض بن توانمج فهو  ريش» بن عييومج رمحه اهلل:سفيا   ال  -215

 .«ام واألمن وتأمل سورة  ريشإ  من أعظم الوعم الكع» اعلم رمح  اهلل: -216

الذنوب وتل  ازداد الاوحيد أمن العبدد يف الددنيا ويف  حميتتل  ازداد الاوحيد  -217

اآلخرة وتل  ازداد العبد يف حتايق الاوحيد تا  ماعرضًا لدخول اجلومج عىل ما تا  

 من العمل.

الشدام بعدد ماادل  إىل سان املديومج ءدم اناادل مجمتيم بن أوس بن خارج مج ير   أبو -211

 .ه22تويف يف فلسكني  ه9عث   بن عفا  أسلم عام 

أخرجه الكرباين وإسدواده ضدعيف  «من ال هيتم بأمر املسيمني ليس منهم»حديث:  -219

 .ومعواه صحيح األلباين وضعفه

الوصيحمج: تلممج جامعمج ومعواها إرادة اخلري »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -292



  منتقى الفوائد

 .«للموصوح له

الوصيحمج هلل: اإلي   به ونفي الرشدك ووصدفه »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -292

الاد ل واجلدالل وتوزهيده عدن مجيدع الوادائص وحمباده والايدام بكاعاده  بصفات

 .«واجاواب معصياه واحلق فيه والبغض فيه وشار نعماه

اإليد   بأنده تدالم اهلل تعداىل : هالوصيحمج لاااب»  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -290

وال يشبهه تالم الواس وتعظيمه وحمباده وتالوتده وتفهدم علومده وأمثالده  وتوزيله

 .«والعمل ب  فيه

تصددياه وحمباده  :ملسو هيلع هللا ىلصالوصيحمج لرسول اهلل »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -293

 .«وأصحابه وطاعاه ونرش سواه والعمل هبا والاأدب عود  را هتا وحمبمج أهل بياه

الوصيحمج الئممج املسدلمني: معداوناهم عدىل »  ال الشيخ فيصل املبارك رمحه اهلل: -292

 .«احلق وطاعاهم وتذتريهم برفق وإعالمهم ب  غفلوا عوه وترك اخلروج عليهم

الوصديحمج لعامدمج املسدلمني: إرشدادهم »  ال الشيخ فيصدل املبدارك رمحده اهلل: -295

وإعاناهم وسرت عوراهتم ودفع املضار عوهم وجلق  ملصاحلهم يف آخرهتم ودنياهم

املوافع  م وأمرهم باملعروف وهنيهم عن املوار برفق وإخالص والشدفامج علديهم 

 .«وختو م باملوعظمج احلسومج

 .«املؤمن يسرت ويوصح والفاجر هيا  ويعرّي »  ال الفضيل بن عياض رمحه اهلل: -296

 أي األع ل أفضل؟ فاال: الوصح هلل عز وجل. :ئل عبداهلل بن املبارك رمحه اهللس   -297

 ما أدراك عودنا من أدرك باثرة صيام وال صدالة»  ال الفضيل بن عياض رمحه اهلل: -291

 .«وإن  أدرك بسخا  الوفس وسالممج الصدر والوصح لألممج

 



  منتقى الفوائد

الصدالة  إ دامعىل ملسو هيلع هللا ىلص بايعت الوبي » ال جرير بن عبداهلل البميل ريض اهلل عوه:  -299

 مافق عليه. «  الزتاة والوصح لال مسلموإياا

أو يسدأل   ؟تأمل و وف  أمام اهلل عز وجل فهل يسأل  ملاذا مل حتام عىل فال  -022

 !!؟ملاذا حامت عىل فال 

 

 

 



  منتقى الفوائد

 زء السابعاجل

 الدذنوب وتلد  زاد عوده يتالاوحيد حم   العبد يف حتايق تل  ازداد»اعلم رمح  اهلل:  -2

يد أمدن يف الددنيا ويف اآلخدرة وتلد  ازداد العبدد يف حتايدق الاوح العبد يف حتايق

وت الاوحيد  .«اخلامتمج ودخل اجلومج له حس 

أ  ياو  الالدق ماوجهدًا إىل اهلل لديس  :حتايق الاوحيد يافاضل فيه الواس وأفضله -0

 فيه الافات إىل غري اهلل فياو  نكاه هلل وعمله هلل بل وحرتمج  لبه هلل عز وجل.

حتايق الاوحيد عزيدز يف األمدمج » ن بن حسن آل شيخ رمحه اهلل:خ عبدالرمح ال الشي -3

 .«ال يوجد إال يف أهل اإلي  

 حتايق الاوحيد:ياو   -2

 .«اخلفي -األصغر  -األترب »رتك الرشك بأنواعه ب -2

 رتك البد  بأنواعها.ب -0

 رتك املعايص بأنواعها.ب -3

حتايدق الاوحيدد ختليصده مدن الرشدك وال »  ال الشيخ حممد بن عثيمني رمحده اهلل: -5

 .«ياو  إال بأمور ءالءمج: العلم واالعاااد واالناياد

 .«املابل عىل اهلل املعرض عن تل ما سواه :احلويف» : ال العالممج ابن الايم رمحه اهلل -6

 .«أتى بالبد  واملعايص املر  إذا أرشك هواه» : ال الشيخ صالح آل شيح حفظه اهلل -7

الربوبيدمج تسدالزم العبوديدمج فصدار عددم » الشيخ حفظه اهلل: آل  لشيخ صالح ال ا -1

اإلرشاك يف الربوبيمج معواه عددم اإلرشاك يف الكاعدمج وعددم اإلرشاك يف العبوديدمج 

 .«الذين حااوا الاوحيدبه وصف 

 سومج. 93هد وعمره 236حصني بن عبد الرمحن السلمي الاويف مات  -9



  منتقى الفوائد

هدد 95 سدومج سدي موالهم الاويف  اله احلماج بواسدطسعيد بن جبري أبو حممد األ -22

 .سومج 52 وعمره

لاد مدات سدعيد بدن جبدري ومدا عدىل ظهدر »  ال عمرو بن ميمو  عن أبيه  ال: -22

 .«األرض أحد إال حمااج إىل علمه

 .«الاوتل عىل اهلل مجا  اإلي  »  ال سعيد بن جبري رمحه اهلل:  -20

 .«عليه ت  لو فارق املوت  لبي خشي»  ال سعيد بن جبري رمحه اهلل: -23

  .«إذا ذهق عل ؤهم الدنيا عالممج هالك»  ال سعيد بن جبري رمحه اهلل: -22

هدد 222الشعبي: أبو عمرو عامر بن رشاحيل بن عبد ا مداين الشعبي تويف عام  -25

 سومج. 10وعمره 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول اهلل مخس ئمج  أدرتت» : ال الشعبي رمحه اهلل -26

 .«ملاً انسيت من العلم ما لو حفظه رجل لاا  به ع»  ال الشعبي رمحه اهلل: -27

ما تاق سودا  عىل بيضا  إىل يومي هذا وال حدءوي رجل »  ال الشعبي رمحه اهلل: -21

 .«بحديث  ط إال حفظاه وال أحق أ  يعيده عيلّ 

 .«د موهعيام شعرًا شهرًا ال أ  تلو شئت  ألنشد»  ال الشعبي رمحه اهلل: -29

بضم الغني وفاحها هو اساع ل املا  يف مجيع البد  وترسد الغدني هدو مدا  :سلالغ   -02

 يغسل به الرأس من سدر ونحوه.

 سل تو يفيمج.موجبات الغ   :ضابط -02

 املوي له ءالث عالمات: -00

 فاًا.دأ  نرج  -2 

 اللااح. رائحمج البيض وإ  تا  رطبًا مثل رائحمج الرائحمج إ  تا  يابسًا مثل -0 

 فاور البد  بعد خروجه. -3 



  منتقى الفوائد

فإندده ال غسددل عليدده لعدددم تددوفر رشو  رج لددو حتددرك املوددي يف اإلنسددا  ومل ندد -03

 عالمات املوي.و

 الوائم إذا اساياظ من نومه فوجد بلاًل فال نلو من ءالءمج أمور: -02

 .سل مكلااً أ  يعلم أنه موي فيمق عليه الغ   -2 

 ر ما أصابه.سل ولان يكهّ  جيق عليه الغ  أ  يعلم أنه غري موي فال -0 

 ر ما أصابه.سل ولان يكهّ أ  يش  يف األمر فال جيق عليه الغ   -3 

وجيدق الغسدل  «إذا جاوز اخلتةان اخلتةان فقةد وجةب الغسةل»جا  يف الرتمذي  -05

 حائل. وأوإ  تا  عىل الذتر غكا   حاى بممرد مس الذتر الفرج

 .سل إال إذا أنزلال جيق الغ   -06

 سل عود تل اجا   ومواسبمج إلزالمج ما يؤذي الواس.يساحق الغ   -07

 يساحق الغسل لإلحرام ت  عود أمحد يف املسود. -01

 يساحق الغسل لإلغ   ت  يف البخاري ومسلم من حديث عائشمج ريض اهلل عوها. -09

 االساحباب حام رشعي واألحادام الرشدعيمج تفاادر يف ءبوهتدا لألدلدمج الصدحيحمج -32

 الرصحيمج.

 تربأ به الذممج. املمزئسل غ  ال -32

سل لدخول مامج والو وف ال يساحق الغ  » ابن تيميمج رمحه اهلل: اإلسالم ال شيخ  -30

 .«بعرفمج واملبيت بمزدلفمج ورمي اجل ر وطواف الودا 

ال يصح دليل عىل موع احلائض من  را ة الارآ  وإن  املوع يف مس املصدحف مدن  -33

 غري حائل.

 إذا تانت املرأة حائضًا أو نفسا  وعليها اجلوابمج تغاسل الخاالف أحاامها. -32

هدو أ  يودوي وأ  يعدم املدا  عدىل مجيدع البدد  مدع املضمضدمج  :املمدزئسل الغ   -35

 واالساوشاق.



  منتقى الفوائد

تدر فيهدا جا ت مدن طريدق عائشدمج وميموندمج ذ  ملسو هيلع هللا ىلص سل الوبي أحاديث وصف غ   -36

 .والرأس مرة واحدةيث لالاث

وَّمج  الاسميمج الصحيح أ  -37  سل والوضو .مؤتدة يف الغ  س 

ابدن ورواه أمحدد وأبدو داود  «من غسل ميتا  فييغتسل ومن محيه فييتوضأ»حديث  -31

 ماجه والرتمذي وال يصح مرفوعًا ويصح مو وفًا عىل أيب هريرة ريض اهلل عوه.

حاه عن الوبدي ال تثليث يف غسل البد  لعدم ص» رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -39

 .«ملسو هيلع هللا ىلص

هي عزم الالق عىل فعل اليش  عزمًا جازمًا سوا  تانت عبادة أم معاملمج أم  :الويمج -22

 عادة وحملها الالق وال يوكق هبا باللسا .

 يساحق للموق أ  ياوضأ إذا أراد األتل أو الووم ت  يف صحيح مسلم. -22

 مسلم. اد املعاودة ت  يف صحيحأريساحق الوضو  للموق إذا  -20

سدل تد  يف ام ذلد  بالغ  يساحدق الوضو  للموق إذا طاف عىل نسدائه وأ  ند -23

 صحيح مسلم.

ُدعُّ الياتِيما ] ال تعاىل: »  ال البغوي رمحه اهلل: -22 لِكا الَِّذي يا ذا الد :   {9}املاعون:[ فا

 .«هو الدفع بالعوف واجلفوة

العبدادة لاصدد رؤيدمج الوداس  دا  الريدا : إظهدار»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -25

 .«فيحمد عليها وهي مشاامج من الرؤيمج

 .«الاسميع: هو العمل يسمع به الواس»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -26

 .«ميع مرجعه إىل الس  اسالريا  مرجعمج لرؤيمج وال»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -27

الر بدمج  و الكعن لإلبل من عود الوحر ملاادىالوحر ه»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -21

 .«بالصدر

اتفق الفاها  عىل أ  الوحر لإلبدل والدذبح للغدوم »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -29



  منتقى الفوائد

 .«والبار ترددوا بني الذبح والوحر

 .«تل نرص معه فاح وتل فاح معه نرص فه  ماالزما » اعلم رمح  اهلل: -52

 .«بعد نزول سورة الورص سبعني يوماً ملسو هيلع هللا ىلص عاش الوبي »  ال مااتل رمحه اهلل: -52

ومجو لفهم الاااباألممج بحاجمج إىل فاح الالوب أ  » علم رمح  اهلل:ا -50 والعمدل  السُّ

 .«رفع رايمج اجلهادتفاح البالد وت   بعد ذل   ءم هب

عدام  ولدذاملسو هيلع هللا ىلص دخول الواس أفواجًا ت  يف سورة الورص دليل عىل نماح دعوة الوبدي  -53

 ع يسمى عام الوفود.الااس

ْونا إَِّلَّ ِِف ]: ا الك  ال تعاىل :الاباب»  ال الفخر الرازي رمحه اهلل: -52 ْيُد فِْرعا ا كا ما وا

بااٍب   .«{06}غافر:[ تا

ُكلُّ ]: اهلل حي باق  يرث وال يورث ت   ال تعاىل»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -55

انٍ  ا فا ْيها لا ْن عا ْجهُ  * ما بْقاى وا يا امِ  وا اإِلْكرا ِل وا ًلا بِّكا ُذو اجلا محن[. را و ال  {96-90: }الرَّ

األاْرضِ ]: تعاىل اِت وا وا َما اُث السَّ هللِ ِمْيا  .«{196}آل عمران:[ وا

 السحر واحلسد بيوه  عال مج خفيمج وتأءري ورضر. -56

الوبدي حرب هذه األممج دعدا لده ملسو هيلع هللا ىلص عبداهلل بن عباس بن عبد املكلق ابن عم الوبي  -57

وَّمج  تويف ودفن بالكائف« ويلاليهم فقه يف الدين وعيمه التأ»ملسو هيلع هللا ىلص   .هد61س 

 الرا ي حمسن واملسرت ي مساعط ملافت إىل غري اهلل بالبه. -51

األصل يف الاي اجلدواز تد  يف صدحيح مسدلم مدن حدديث جدابر بدن عبدداهلل  -59

 .بعث إىل أ يب بن تعق طبيبًا فاكع له عر ًا وتواهملسو هيلع هللا ىلص األنصاري أ  الوبي 

لديس حدديثًا مرفوعدًا وال مو وفدًا  «املعدة بيت الداء واحلمي  رأس الدواء» ول:  -62

 وإن  هو  ول الكبيق املعروف احلارث بن تلدة.

ليس حدديثًا مرفوعدًا وال مو وفدًا وإند  هدو مثدل مدن  «آخر الدواء ال ي» ول:  -62

 األمثلمج.



  منتقى الفوائد

أمجدل باني لإلسالم ومدن عااشمج بن حمصن من بوي أسد بن خزيممج تا  من السا -60

 الده  الصحابمج شهد بدرًا و اتل فيها و اتل يف حدروب الدردة مدع خالدد بدن الوليدد

طليحمج األسدي ءم أسلم طليحمج و اتل الفرس يف معرتمج الاادسيمج و ال فيها عام 

 هد.25

فإنه من له  لق إذا مشى يف األسواق وعاد إىل موزلده »  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -63

 .« لبه فايف إ  عر له بامليل إىل أسباب الدنياتغري 

فيوبغي أ  تاو  العزلمج عن الرش ال عن اخلري والعزلمج »  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -62

 .«عن الرش واجبمج يف تل حال

فأما من أنفق عرصد الشدباب يف العلدم فإنده يف زمدن »  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -65

 .«باصويف ما مجعذ ذلاالشيخوخمج حيمد ما غرس وي

 .«إ  للخلوة تأءريات تبني يف اخللوة»  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -66

وال خصيصدمج أرشف مدن العلدم بزيادتده صدار آدم »  ال ابن اجلوزي رمحده اهلل: -67

 .«مسمودًا له وبواصانه صارت املالئامج ساجدة فأ رب اخللق من اهلل العل  

اّدعى بغض الدنيا فهو عودي تذاب إىل أ  يثبدت  من» : ال ابن اجلوزي رمحه اهلل -61

 .«صد ه فإذا ءبت صد ه فهو جموو 

واملساني تل املساني من ضا  عمره يف علم مل يعمل »  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -69

 .«لذات الدنيا وخريات اآلخرة فادم مفلسًا عىل  وة احلممج عليه فاأن  فادبه 

ورأيت أ وامًا من املواسبني إىل العلم أمهلوا نظر احلق »  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -72

حماسن ذترهم يف اخللدوات فادانوا موجدودين  فمحاعز وجل إليهم يف اخللوات 

 .«تاملعدومني ال حالوة لرؤياهم وال  لق حين إىل لاائهم

أ  تصفح العلم تل يوم يزيد يف العامل وياشف له مدا »  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -72

عوه وياوي إي نه ومعرفاه ويريده عيدق تثدري مدن مسدالاه إذا تصدفح  اً خفي تا 



  منتقى الفوائد

 .«والصحابمج ملسو هيلع هللا ىلصموهاج الرسول 

العلم من زمن الكفولمج فاشداغلت  إين رجل حبق إيلَّ »  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -70

 .«فن واحد موه بل فوونه تلها به ءم مل حيبق إيلَّ 

لياوي مل أتدن علمدت مدن ذا العلدم  عن مال  بن مغول: سمعت الشعبي ياول: -73

 شيئًا.

ه اجلاهل فيأمره  ال الذهبي رمحه اهلل: ألنه حممج عىل العامل فيوبغي أ  يعمل به ويوبّ  

وه أ  ال نلص فيه وأ  يفاخر به ويد ري بده ليودال رئاسدمج ودنيدا ويوهاه وألنه مظ

 فانيمج.

مدا الومداة؟  دال:  :يدا رسدول اهلل :عن عابمج بن عامر ريض اهلل عوه  دال:  لدت -72

رواه الرتمدذي  «أمسك عييةك لسةانك وليسةعك بيتةك وأبةكخ عةىل خطيئتةك»

 وصححه األلباين .

فالعلم الوافع هدو مدا بدارش الالدق فدأو ر فيده »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -75

معرفمج اهلل تعاىل وعظماه وخشياه وإجالله وتعظيمه وحمباده ومادى سداوت هدذه 

 .«خشع فخشعت اجلوارح تلها تبعًا خلشوعه األشيا  يف الالق

فعلي  يا أخي بادبر تاداب اهلل وبإدمدا  الوظدر يف »  ال اإلمام الذهبي رمحه اهلل: -76

 .«محوذتاره وتفلح وتوأالصحيحني والسون ورياض الوووي 

يا محلمج العلم اعملوا به فدإن  العدامل مدن عمدل بد  علدم » : ال عيل بن أيب طالق -77

هم نالف عملهدم يمه عمله وسياو  أ وام حيملو  العلم ال جياوز ترا ووافق عل

يباهي بعضدهم بعضدًا حادى إ   علمهم وختالف رسيرهتم عالنياهم جيلسو  حلااً 

الرجل ليغضق عىل جليسه أ  جيلس إىل غريه ويدعه أولئ  ال تصعد أع  م من 

 .«جمالسهم تل  إىل اهلل تعاىل

 اً  ا حام الرفع أل  فيهدا إخبدار تاملو وفا» ي رمحه اهلل: ال الشيخ محود الاوجير -71



  منتقى الفوائد

 .«اال عن تو يف واهلل أعلم تاال من  بل الرأي وإن  ت  عن أمر غيبي وذل  ال 

إ  فائدة الرؤيا يف البشارة والوذارة ال الارشيع واألحاام »  ل الشاطبي رمحه اهلل: -79

مدل بمااضداها أال ختدرم حادً  اذتر اسائواسًا ال اسدادالالً ورش  العفوالاضا  

رشعيًا أو  اعدة ءابامج وال تعارب إال مع موافامج ظاهر الرشيعمج يف أمر مباح أو فائددة 

ير من الرش وهاذا ت  أنه يف هذه األممج حذأو بشارة للابصري عىل اخلري أو نذارة للا

 .«فهو تذل  يف غريها من األمم

وأنده  إ  علم الاعبري من العلوم الرشدعيمج» : ال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل -12

 .«يثاب اإلنسا  عىل تعلمه وتعليمه وأ  تعبري الرؤيا داخل يف الفاوى

 ابوصف الادرة وخامت بمعواه سورة املل  ب دأت»  ال السيوطي رمحه اهلل: -12

ِعيٍ ] وهو عمز اخللق وذل  يف  وله تعاىل: ٍء ما ْأتِيُكْم بَِما ْن يا  .«{06}امللك:[ فاما

تبارك: معواها تااءرت الربتدات واخلدريات مدن »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -10

 .« بله وهذا يسالزم عظماه وتاديسه

أخلصده وأصدوبه والعمدل ال  :أحسدن عمدالً »  ال الفضيل بن عياض رمحه اهلل: -13

وَّمج  وابا فاخلالص هلل والصواب عىلصيابل حاى ياو  خالصًا   .«ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل س 

 .«سمي الاوتق مصباحًا إلضا ته»  ال البغوي رمحه اهلل: -12

الوار ليس  ا حسًا وإدراتًا » رمحه اهلل: صاحق تفسري أضوا  البيا   ال الشوايكي -15

 .«وإرادة والارآ  أءبت للوار أهنا تبرص وتاالم وتكلق املزيد

ا  وحملده لهدا الالدق واخلشدو  يف طمأنيودمج األرتداخلشيمج يف شددة اخلدوف وحم -16

 اجلوارح.

خشيمج اهلل بالغيق واإلي   » رمحه اهلل: صاحق تفسري أضوا  البيا   ال الشوايكي -17

ًا ريالغيدق سديعمل خدببالغيق أساس عمل املسلم تلده ومعامالتده ألنده بإي نده 

 .«وطمعًا يف ءواب اهلل ت  يف أول سورة البارة
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وإذا تا  الكلق من أدندى إىل  «أمراً »إذا تا  الكلق من األعىل إىل األدنى يسمى  -11

 .«اً الا س» يسمى وإذا تا  الكلق من ماساويني «دعا ً »أعىل يسمى 

وحام من ترك سائر األرتا  اإلسالم أ  يااتل »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -19

 .«عليها ت  يااتلوا عىل ترك الصالة والزتاة

 «رأيتم مسجدا  فال تقتيوا أحةدا  وؤذنا  أإن سمعتم م»يويص رساياه ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -92

 رواه أبو داود والرتمذي.

 .«املعاهد -املساأمن -الذمي -املسلم» الدما  املعصوممج: -92

 املسلم: معصوم الدم واملال والعرض فال جيوز سلق يش  موه إال بحق. -90

ال يذتر الذمي: معصوم املال والدم وهو من أ ر عىل تفره برش  دفع اجلزيمج وأ   -93

 ما يرض املسلمني وأ  جتري عليه أحاام اإلسالم. ال يفعلاإلسالم إال بخري وأ  

املساأمن: هو من دخل بالد املسلمني بأمن لفرتة حمدودة يؤمن حادى يبيدع جتارتده -92

 ونحو ذل .ًا ويرجع أو حاى يسمع تالم

 ،بدني الددول املعاهد: من تا  خارج البالد اإلسدالميمج وبيوودا وبيدوهم عهدد تد  -95

 واملعاهدو  يواسمو  إىل ءالءمج أ سام:

 فال عهد له. اً من غدر فإنه انااض عهد -2 

 من اسااام لوا فإنوا نساايم له ويباى عىل عهده ويعصم الدم واملال. -0 

إليه العهدد ونخدربه  ذمن خيف موه الغدر تأ  تاوم  رائن بأنه سيعذر فإنوا نوب -3 

 بأنه ال عهد بيووا وبيوه.

تل من حاق الاوحيد فدال بدد أ  نداف »  ال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اهلل: -96

 .«من الرشك

رشاك غري اهلل معه يف أي ندو  إالرشك هو »  ال الشيخ صالح آل شيخ حفظه اهلل: -97

 .«من أنوا  العبادة و د ياو  أترب و د ياو  أصغر و د ياو  خفياً 
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 .«املغفرة هي السرت ملا ناف و و  أءره» : ال الشيخ صالح آل شيح حفظه اهلل -91

نِيَّ أاْن ناْعبُدا األاْصنااما ]:  ال تعاىل عن اخلليل إبراهيم عليه السالم -99 با اْجنُبْنِي وا [ وا

أخرجه  «ومن يأمن البال  بعد إبراهيم» ال إبراهيم الايمي رمحه اهلل:  {09}إبراهيم:

 البخاري.

 الاديس بدن زيدد بدن عبدد األشدهل األنصداري امدرئ حممود بن لبيد بن رافع بن -222

 هد .96 سومج بن عباس وهو من العل   ماتعبداهلل األوي روى عن 

ات يدالرشك األصغر تارة يادو  يف الو» شيخ حفظه اهلل:ال ال الشيخ صالح آل  -222

 .«وتارة ياو  يف األ وال وتارة ياو  يف األع ل

أع لوا تد  نخفدي ذنوبودا ألخلصدوا يف أع لودا  لو أنوا نخفي» اعلم رمح  اهلل: -220

فرت لوا ذنوبوا  .«وغ 

اليهةم أين أعةوذ بةك أن »يساعيذ باهلل من الرشك األصغر باولده ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -223

رواه أمحدد مدن حدديث أيب موسدى  «أرشك بك شيئا  أعيمه وأستغفرك ملا ال أعيم

 األشعري ريض اهلل عوه.

 عالج الريا : -222

 فضل اإلخالص.تذتر  -2 

 تذتر خكورة الريا . -0 

 تذتر اآلخرة. -3 

 أ  يعلم أ  الواس ال يوفعو  وال يرضو  إال بإذ  اهلل تعاىل. -2 

 اإلتثار من الدعا . -5 

 اختاذ الود عىل  سمني: -225

 أ  جيعل هلل رشياًا يف أنوا  العبادة. -2 

 أ  ياو  من الرشك األصغر مثل يسري الريا . -0 
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عبداهلل بن مسعود اإلمام احلرب فايه األممج أبو عبددالرمحن ا دذيل املادي املهداجري  -226

هدد 30 سدومج حليف بوي زهرة من السداباني لإلسدالم تدويف باملديودمج بدالبايع البدري

 .سومج 63وعمره 

الود الشدبيه ويادال فدال  ندد فدال  ونديدده أي مثلده »  ال ابن الايم رمحه اهلل: -227

 .«هشبيه

 .«عبداهلل بن مسعود من أذتيا  العل  » اإلمام الذهبي رمحه اهلل:  ال -221

 بيا  مداتاححرام األنصاري السلمي هو وأبوه صبن عبداهلل بن عمرو بن  جابر -229

 .سومج 92برصه وعمره  سبعني و د تّف  سومج بعد

 هورطإن الصعيد الطيب » ال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عوه أ  رسول اهلل  -222

 رواه أمحدد والوسدائي «املسيم وإن مل جيد املاء عرش سنني فإذا وجد املاء فييمسه برشةته

 والرتمذي وصححه األلباين.

 اد املا  أو عمز اساع له.ضابط فاهي: الايمم إذا ف   -222

 م بدل عن الكهارة املائيمج يف تل اخلصائص إال بدليل.مضابط فاهي: الاي -220

 الايمم يبكل الكهارة املائيمج. ضابط فاهي: ما يبكل -223

 ضابط فاهي: ما يوجق الايمم يوجق الكهارة املائيمج. -222

الصحيح: أنه جيوز الايمم  بل دخول و ت الصالة إذا تباى أو حتادق أو غلدق  -225

 العمز عن اساع له. أوعىل الظن عدم املا  

دت بدليل رشعدي الصحيح: أنه ال يبكل الايمم بخروج الو ت ألهنا عبادة انعا-226

 ال تبكل إال بدليل رشعي.

 للصالة فاط. اً الصحيح: أ  الايمم رافع للحدث األصغر واألترب وليس مبيح -227

 الرتاب يف سائر األمم طاهر ويف هذه األممج طاهر وطهور. -221

 إذا فاد املا  وصىل ءم وجد املا  أءوا  الصالة فاحلام عىل أ وال: -229
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 ياكع الصالة. -2 

 حيول نياه من الفرض إىل الوال. -0 

 يسامر يف الصالة. -3 

 الاول األول هو الصحيح إ  شا  اهلل. 

 فروض الايمم: -202

 مسح الوجه. -2 

 مسح اليدين إىل الاوعني. -0 

 الرتتيق واملواالة. -3 

 .«مم لال صالةيأنه تملسو هيلع هللا ىلص مل يصح عن الوبي »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -202

مل يدرتك  ها مدااحق ملن ظن أو علم وجود املا  أ  يؤخر الصالة إىل آخر و يسا -200

 .واجبًا تاجل عمج

  الايمم يواسم إىل  سمني: -203

ما تا  من جوس األرض من تراب أو رمل أو حمر أو صدخر أو غدري ذلد   -2

 بار.وال يشرت  أ  ياو  فيه غ  

غدري ذلد   ما لديس مدن جدوس األرض تدالفرش واألخشداب واحلديدد أو -0

 ويشرت  أ  ياو  فيه غبار.

 اظد احلّفدسديِّ ملسو هيلع هللا ىلص هريرة اإلمدام الفايده املماهدد احلدافظ صداحق رسدول اهلل  وأب -202

ءبات اخالف يف اسمه وأرجحها عبد الرمحن بن صخر الدوي الي ين روى عوده واأل

وَّمج  أتثر من ء   مئمج أسلم أول  سبع للهمرة ويسمى عام خيرب روى عن رسدول اهللس 

 سومج. 71هد عن عمر يواهز 57حديثًا تويف عام  «5372»ملسو هيلع هللا ىلص 

أع ل الرب يعملها الرب والفاجر وأمدا املعدايص »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -205

 .«فال يرتتها إال صديق
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إن أعظةم املسةيمني يف »ملسو هيلع هللا ىلص رسدول اهلل  هعن سعد بن أيب و اص ريض اهلل عود -206

رواه البخداري  « حيرم فحرم من أجةل مسةألتهرما  من سئل عن يشء ملاملسيمني ُج 

 ومسلم.

فالذي ياعني عىل املسلم االعاوا  به واالهدا م »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -207

 .«ملسو هيلع هللا ىلصأ  يبحث ع  جا  عن اهلل ورسوله 

ما عبد العابدو  بيش  أفضل من ترك ما هنداهم »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -201

 .«اهلل عوه

رشار عبداد اهلل الدذين يابعدو  رشار املسدائل »  ال احلسن البرصدي رمحده اهلل: -209

 .«و  هبا عباد اهلليغمّ 

فإ  الافاه يف الدين والسؤال عدن العلدم إند  »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -232

 .«جيري إذا تا  للعمل ال للمرا  واجلدال

 يف العلدم يدذهق بودور العلدم مدن الاملرا  واجلدد»  ال اإلمام مال  رمحه اهلل: -232

 .«الرجل ويايس الالق ويورث الضغن

ه برتدمج العلدم ألادى عدىل إ  اهلل إذا أراد أ  حيرم عبدد»  ال األوزاعي رمحه اهلل: -230

 .«اليط فلاد رأياهم أ ل الواس عل ً لسانه املغ

مدن أراد علدم من أراد علم الارب فعليده باآلءدار »  ال أمحد بن سيبويه رمحه اهلل: -233

 .«اخلرب فعليه بالرأي

 .«تفى بخشيمج اهلل علً  وتفى باالغرتار باهلل جهالً »  ال بعض السلف:-232

املاواضعو  هلل املاذللو  هلل يف  :الراسخو  يف العلم»  ال نافع بن يزيد رمحه اهلل: -235

 .«مرضاته ال ياعاظمو  عىل من فو هم وال حيارو  من دوهنم

من نسأل بعدك؟ فاال: عبد الوهاب الوّراق  يل له:  :م أمحد رمحه اهلل يل لإلما -236

 إلصابمج احلق.علم  ال أنه رجل صالح مثله يوفق إنه ليس له اتسا  يف ال
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ئل اإلمام أمحد رمحه اهلل عن معروف الارخي فاال: تا  معه أصدل العلددم: س   -237

 خشيمج اهلل.

سه تذتر عودما بوضدع الاكدن عدىل  ال معروف  الارخي لرجل يغااب يف جمل -231

 عيو  ءم  ام عوه.

واعلم أ  تثرة و و  احلوادث الادي ال أصدل »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -239

دومج ا يف الاااب و ملسو هيلع هللا ىلص إند  هدو تدرك االشداغال باماثدال أوامدر اهلل ورسدوله  السُّ

 .«ملسو هيلع هللا ىلصواجاواب نواهي اهلل ورسوله 

 ذا تا  فيه اناااص للكرف اآلخر.الافاضل بني األنبيا  يموع إ -222

 يشرت  لكهارة الوماسمج العيويمج غسلمج واحدة. -222

رم ءم بعد ذل  إزالمج األءدر باملدا  رم فال بد من إزالمج اجل  إذا تانت الوماسمج  ا ج   -220

 أو بغريه.

 الكهارة تواسم إىل  سمني:  -223

 طهارة بد . -2 

 طهارة باعمج. -0 

 أمرين مها:من لو نتكهري الوماسمج ال  -222

 غسلمج واحدة. ايافي تكهريه هما تاو  عىل وجه األرض وما تصل هبا فهذ -2

 ما تاو  عىل غري وجه األرض وتواسم إىل ءالءمج أ سام: -0

 مثل نماسمج الالق. :مغلظمج - أ   

 مثل بول الغالم الذي مل يأتل. :خمففمج -ب  

 يظن طهارته. حاى هماوسكمج: مثل الدم املسموح فكهارته غسل -ج  

سمي االساثوا  تسبيحًا ألنده تعظديم هلل وإ درار بأنده ال »  ال البغوي رمحه اهلل: -225

 .«يادر أحد علدى يش  إال بمشيئاه
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 من نال إلي  نال عو  ومن نم إلي  نم علي . -226

ال نعلم أ  اهلل وصف أحدًا وال ذتر من عيوبه ما ذتدر » ايبمج رمحه اهلل: ال ابن     -227

 .«واآلخرةعيوب الوليد بن املغرية فأحلق به عارًا ال يفار ه يف الدنيا من 

اتفق عل   االجا   أ  أسدس األخدالق هدي: »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -221

ده  احلاممج والعفمج والشماعمج والعدالمج وياابلهدا رذائدل أربعدمج هدي اجلهدل والرشَّ

 .«واجلبن واجلور

بِّكا ]ت باوله تعاىل أسورة الالم بد» : ال السيوطي رمحه اهلل -229 ِة را ا أاْنتا بِنِْعما ما

ْجنُونٍ  ُه ملااْجنُونٌ ]وخامت باوله  {9}القلم:[ بِما ُقوُلونا إِنَّ يا  .{91}القلم:[ وا

املؤمن تله طيدق  لبده ولسدانه وجسدده بد  »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل:  -252

 .«سان يف  لبه من اإلي  

 :ما من عبد ياول يا رب يا رب يا رب إال  ال لده ربده» ريض اهلل عوه:  ال أنس -252

 .«لبي  لبي 

أطب مطعمةك ت ةن مسةتجاب »لسعد بن أيب و اص ريض اهلل عوه: ملسو هيلع هللا ىلص  ال الوبي  -250

ومن أين  ؟ما رفعت  إىل فمي لاممج إال وأنا عامل  من أين جميئها» :فاال سعد «الدعوة

 .«؟خرجت

بدالور  عد  حدّرم اهلل يابدل اهلل الددعا  » ريض اهلل عوده:  ال عمر بن اخلكاب -253

 .«والاسبيح

من متام الاوحيد أ  يدعو املر  غريه إىل » شيخ حفظه اهلل:ال ال الشيخ صالح آل  -252

 .«الاوحيد

 اسورة يوسف املاأمدل فيهدا جيدد فيهد» شيخ حفظه اهلل:ال ال الشيخ صالح آل  -255

 .«ا إىل آخرهاالدعوة إىل اهلل تعاىل من أو 

َلا  أاْدُعو إَِلا اهلل] وله تعاىل: » شيخ حفظه اهلل:ال ال الشيخ صالح آل  -256 عا
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ةٍ   .«أي أنه دعا عىل علم وعىل ياني وعىل معرفمج مل يد   إىل اهلل عىل جهالمج :[باِصْيا

من فضائل معاذ ريض اهلل عوه أنده أتدى »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -257

 .«ومعلً  وحات ً  ومفاهاً ملسو هيلع هللا ىلص اليمن مبلغًا عن رسول اهلل  إىل

 ومجسدالتدا  بعدث معداذ إىل الديمن يف »  ال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحده اهلل: -251

ومل يزل يف اليمن إىل أ   دم يف خالفمج أيب بار الصدديق ءدم ملسو هيلع هللا ىلص  بل حج الوبي  العارشة

 .«ف ت فيها توجه إىل الشام

هدو العبداس  ومال  بن خالد األنصاري اخلزرجي الساعدي أبدسهل بن سعد بن  -259

 هد وعمره جتاوز املئمج.11 سومج بيا  ماتاصح هوأبو

فإ  اهلل حيق تل مدؤمن تادي حيدق اهلل »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -262

 .«ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

وذلد   باب احليض والوفاس من األبواب املهممج الاي يوبغي فهمها فهدً  د ياداً  -262

 لاثرة األحاام الرشعيمج املرتبمج عليها ولعموم البلوى هبا للمالفني من نسدا  ورجدال

 فأما الوسا  فاألمر واضح وأما الرجال ماعلامج بالكالق والو   واملبارشة.

هنا وال جيالسدوهنا وال يسدلمو  عليهدا وإذا حاضت املرأة ال يوآتل :حال اليهود -260

 وال تأتل معهم حاى تكهر.

حال الوصارى: إذا حاضت املرأة يفعلو  معها ت  يفعلو  مدع الكداهرة حادى  -263

 اجل  .

 :الدما  الاي تصيق املرأة -262

 دم حيض. -2 

 دم نفاس. -0 

 دم اساحاضمج. -3 

 دم فساد. -2 



  منتقى الفوائد

 صفات دم احليض واالساحاضمج: -265

 دم احليض أسود واالساحاضمج أمحر. :اللو  -2 

 ني واالساحاضمج ر يق.الر مج: دم احليض ءخ -0 

 الرائحمج: دم احليض موان وتريه واالساحاضمج غري موان ألنه دم عرق عادي. -3 

الاممد: دم احليض ال ياممد إذا ظهر ألنه ماممد يف الرحم وانفمدر وسدال  -2 

 فال يعود للاممد واالساحاضمج ال ياممد ألنه دم عرق عادي.

 حام من و   احلائض والوفسا  يف فرجها: -266

 الاوبمج إىل اهلل عز وجل. -2 

خالدد الشديخ الاصدق بديوار أو بوصف ديوار عىل أصح  ويل العل   وشيخوا  -0 

 ا ويسني يضعف احلديث وال عليه إال الاوبمج فاط.

 هر حيصل بأمرين مها:الك   -267

اناكا  الدم وتعرفه املرأة بوضع وإدخال خر مج يف فرجها فإ  خدرج سدليً  ال  -2 

 هر وناا .ال صفرة فهذه عالممج ط  درة وت  

 هر والواا .مج البيضا  وهو ما  أبيض ر يق وهي من عالممج الك  خروج الاصَّ  -0 

 فرة: ما  أصفر ت   اجلروح.الص   -261

 درة: ما  ممزوج بحمرة أحيانًا.الا   -269

 الددم دزمن الذي حتيض فيه املرأة وإن  املعارب وجوالال حد يف  :الاول الصحيح -272

 وعدمه.

زمن الذي يواهي فيه احلديض للمدرأة وإند  املعادرب الال حد يف  :الاول الصحيح -272

 وجود الدم وعدمه.

 الاول الصحيح: ال حد يف مدة احليض أ له وأتثره. -270

األصل أ  املرأة احلامل ال حتيض إال أنه  د حتيض بعض احلوامدل لاوده  ليدل  -273



  منتقى الفوائد

 يض.حتونادر ماارنمج بمن ال 

الاول الصحيح: أنه جيوز للمرأة احلائض والوفسا  أ  تارأ ما شا ت من الارآ   -272

 ولان من غري مس املصحف وذل  لعدم ورود الدليل عىل املوع.

أنه جيوز للمرأة احلدائض والوفسدا   عىل رمحه اهلل اإلسالم ابن تيميمجاخاار شيخ  -275

 د احلدرام أل  الرضدوراتلوث املسملرضورة ولان تاحفظ جيدًا حاى ال تأ  تكوف 

 دفع به.تبيح املحظورات بادر ما ت  

 اساع ل الدوا  واحلبوب ملوع نزول احليض جيوز برشطني مها: -276

 أ  تأمن الرضر بمراجعمج الكبيبمج. -2 

 اسائذا  زوجها إ  تانت مازوجمج. -0 

 نزلت وهي حائض األفضل يف حاهدا أهندا تغاسدل لرفدعأاملرأة إذا احالمت أو  -277

 اجلوابمج الخاالف حام اجلوابمج واحلائض والوفسا .

بدن تيميدمج اهرت إال بعد االغاسال وهو  دول ال جيوز مجا  املرأة احلائض إذا ط   -271

سل ومجهور العل   فإ  مل جتد ماً  أو عمزت عن اساع له  ا أ  تايمم وطريامج الغ  

 سل اجلوابمج. ا مثل طريامج غ  

 سا :حيرم عىل احلائض والوف -279

 الصالة. -2 

 الصيام. -0 

 الو   يف الفرج. -3 

 الكواف بالبيت. -2 

 مس املصحف. -5 

 إياا  الكالق. -6 

 لبث يف املسمد.الُّ  -7 



  منتقى الفوائد

 املساحاضمج يأتيها زوجها إذا صلت والصدالة» رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -212

 .«أعظم

 سل عود تل صدالة وال جيدق عليهدالغ  الاول الراجح: أ  املساحاضمج يساحق  ا ا -212

ومجلعدم ورود الدليل والوضو  لال صالة ءابت يف   الصحيحمج. السُّ

 إذا جتاوز الوفاس أربعني يومًا فال نلو بني أمرين: -210

 أ  يوافق حيضها فهو حيض. -2 

 أ  ال يوافق حيضاها فهي اساحاضمج. -0 

 :ضوابط يف باب أحاام احليض والوفاس -213

 فاس تاحليض يف أحاامه في  حيل وحيرم ويساط.الو -2 

 تل دم تراه املرأة يصلح أ  ياو  حيضًا فهو حيض. -0 

 درة يف زمن العادة حيض ويف الزمن الوفاس نفاس.فرة والا  الص   -3 

 املساحاضمج  ا أحاام الكاهرات. -2 

 ساحاضمج.األصل أ  تل ما نرج من الرحم فإنه حيض حاى ياوم الدليل عىل أنه ا -5 

 بالوماسمج وإن  اخلارج نمس . احلائض والوفسا  ال يوصفنّ  -6 

 املساحاضمج تعمل بعادهتا وإال فبامييزها الصالح وإال فبغالق احليض. -7 

 ضحات. -رتتع -دورة شهريمج -دم طبيعي -الكمث : احليض مسميات  -212

 :ض املسائل املافق عليها يف باب أحاام احليض والوفاسعب -215

 اتفق العل   عىل حتريم الو   يف الفرج للحائض والوفاس. -2 

 احلائض والوفسا . عن اىضاتفق العل   عىل أ  الصالة تساط وال ت   -0 

 .وإن  وجوب  ضا ً  اً اتفق العل   عىل أ  الصيام ال جيق عليها وجوب -3 

  الكواف.اتفق العل   عىل أنه جيوز للحائض والوفسا  فعل مجيع املواس  إال -2 

 لرجل االساماا  باحلائض والوفسا  ب  فوق اإلزار.لاتفق العل   عىل أنه جيوز  -5 



  منتقى الفوائد

ةُ ] :اولببدأت سورة احلا مج »: ال السيوطي رمحه اهلل -216 اقَّ  :وخامت باوله [احلا

قُّ الياِقيِ ] ُه حلاا إِنَّ  .« [وا

ادر   لدوب العبداد ي يوم الايامدمج بالاارعدمج ألندهسمى »  ال البغوي رمحه اهلل: -217

 .«باملخافمج

العاائد ال يصلح فيها الظن وال بدد فيهدا »  ال الشيخ عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -211

 .«من العلم واجلزم

دل الارآ  عىل أ  الظن  د ياو  بمعوى »  ال الشيخ عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -219

فمفهومه أ   {19}احلجرات:[ مٌ إِنَّ باْعضا الظَّنِّ إِثْ ]م بمفهوم  وله تعاىل: العل

 .«بعضه ليس إءً  فياو  حااً 

ت  أ  اإلي   يزيد بالكاعمج واملؤمن يثاب »  ال الشيخ عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -292

يزداد باملعدايص وجيدازى عدىل تفدره وعدىل   إي نه وعىل طاعاه فاذل  الاافرعىل

 .«عصيانه

و صديد أهل الوار مدأخوذ مدن الغسدل تأنده غسلني: ه»  ال البغوي رمحه اهلل: -292

 .«غسالمج جروحهم و روحهم

ما بني الصدر ملسو هيلع هللا ىلص أشبه الواس برسول اهلل »  ال عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه: -290

 .«إىل الرأس احلسن وأشبه به ما تا  األسفل موه ذل  احلسني

وسديد سدبكه وملسو هيلع هللا ىلص احلسن بن عيل بن أيب طالق اإلمام السيد رحيانمج رسول اهلل  -293

هدد 3 سدومج شباب أهل اجلومج أبو حممد الاريش ا اشمي املدين الشهيد ولدد يف شدعبا 

 .سومج 22هد وعمره 22فن بالبايع بموار أمه فاطممج عام ال مسمومًا ود  و   

ما من يش  أهو  من الدور  إذا رابد  يش  » ا  بن أيب سوا  رمحه اهلل: ال حسَّ  -292

 .«فدعه



  منتقى الفوائد

إذا تا  العبد ورعًا ترك ما يريبه » ن املعمري الزاهد رمحه اهلل: ال أبو عبد الرمح -295

 .«إىل ما يريبه

عراض اهلل عن العبد أ  جيعل شغله إمن عالممج »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -296

 .«في  ال يعويه

رم الصدق»  ال سهل بن عبداهلل رمحه اهلل: -297  .«من تالم في  ال يعويه ح 

تالمه من عمله  ل تالمه إال فدي  ال  من عدَّ » عبد العزيز رمحه اهلل:  ال عمر بن -291

 .«يعويه

تالم العبد في  ال يعويده خدذال  مدن اهلل عدز »  ال معروف الارخي رمحه اهلل: -299

 .«وجل

يوبغي للمؤمن أ  ال يزال يرى نفسده مارصدًا » : ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل -022

افيد أمرين: االجاهاد يف طلق الفضائل واالزدياد موهدا عن الدرجات العاليمج فيس

 .«والوظر إىل نفسه بعني الواص

 

     

 



  منتقى الفوائد

 اجلزء الثامن

املحّدث راويدمج اإلسدالم أبدو محدزة األنصداري  املارئأنس بن مال  اإلمام املفاي  -2

هدد يف املديودمج 93عرش سدوني تدويف عدام ملسو هيلع هللا ىلص اخلزرجي البخاري خادم رسول اهلل 
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 .«مات ألنس بن مال  يف طاعو  اجلارف ء نو  ابواً »  ال أبو الياظا  رمحه اهلل: -0

 .«(رابض أسد  )تا  ناش خاتم أنس »  ال حممد بن سريين رمحه اهلل:-3

ما من ليلمج إال وأنا أرى فيهدا حبيبدي ءدم » ال املفاي بن سعيد سمعت أنسًا ياول:  -2

 .«باى

  بلوا مدنمن ميمج رمحه اهلل هل تانت الصالة عىل من تا  سئل شيخ اإلسالم ابن تي -5

مثل ما هو عليوا؟ فاال: تانت  م صلوات يف هذه األو ات ولان ليسدت مماءلدمج 

 لصالتوا يف األو ات وا يئات وغريها.

ز تأخري الصالة عن و اهدا جلوابدمج أو وال جي» :رمحه اهلل اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -6

 .«يف الو ت بحسق حاله يلري ذل  بل يصحدث أو نماسمج أو غ

وإمجدا   ومجالسدتدارك الصدالة  دد شدهد بافدره الااداب »  ال ابن الايم رمحه اهلل: -7

 .«الصحابمج

يدرو  شديئًا مدن ملسو هيلع هللا ىلص مل يان أصحاب رسدول اهلل »  ال عبداهلل بن شفيق رمحه اهلل: -1

 .«األع ل ترته تفر غري الصالة

 توفيايمج. واساحباباً   اممج إجياباً ضابط فاهي: مرشوعات األذا  واإل -9

  اعدة فاهيمج: األصل يف العبادات احلظر والاو يف. -22

الاول الصحيح: أ  الكهارة لألذا  من احلدءني مسداحبمج وليسدت واجبدمج لعددم  -22

 وجود الدليل.



  منتقى الفوائد

 أيب هريدرة عدىل ال يصح مرفوعدًا ويصدح مو وفداً  «ال يؤذن إال متوضأ» :حديث -20

 .ريض اهلل عوه

   الفمر ليس عليه دليل.آيف أذ «صدقت وبررت» ول: -23

عودد اإل امدمج ورد فيهدا حدديث عودد أيب داود وهدو  «أقامها اهلل وأدامهةا» ول:  -22

 ضعيف جدًا.

 ضابط فاهي: رشو  الصالة توفيايمج. -25

 ضابط فاهي: رشو  الصالة وأرتاهنا وواجباهتا مووطمج بالادرة . -26

تسدداط اجلهددل والوسدديا  واملحظددورات تسدداط باجلهددل  اعدددة: املددأمورات ال  -27

 والوسيا .

 رشائط الصالة فال تصح  بله وال بعده إال من عذر. آتدضابط فاهي: الو ت  -21

 األدا . حيايضابط فاهي: الاضا   -29

و دت ت ايساط ترتيق الصالة يف األحوال الااليمج: اجلهل والوسيا  وخشديمج فدو -02

 جل عمج.ا وأ مجارض، وإدراك مجعاحل

 اساثوا  الشار . في  وردضابط فاهي: الصالة يف أول الو ت أفضل إال   -02

رواه الرتمذي وأبدو داود وصدححه  «أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر»حديث:   -00

 األلباين.

 .«ت بالوعد بيوم الاياممج وخامت بهأسورة املعارج بد»  ال السيوطي رمحه اهلل:  -03

والدذي يظهدر واهلل أعلدم أ  جهالدمج  دريش دل » :سامل رمحه اهلل  ال عكيمج حممد  -02

 .«عليها العال والوال أل  العال يايض بكلق الوفع ودفع الرض

 .«الاريق والصديق والويل :احلميم»  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -05

يت مج الثانيمج سدمتاسم من أس   الوار و يل هي الدر ىلظ»  ال البغوي رمحه اهلل: -06

 .«بذل  ألهنا تالهق



  منتقى الفوائد

  اتد  يف سدورة املعدارج واملرشد  السدومجاملشارق واملغارب يف الارآ  عىل مددار  -07

  يف الادرآ  يف فصدل الشداا  والصديف تد  يف سدورة الدرمحن واملرشدق اواملغرب

 واملغرب من الارآ  يوميًا ت  يف سورة املزمل.

لثيدق فدأمجع املسدلمو  عدىل أ  حدّده أما زنى ا»  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -01

 .«وتاملالرجم حاى 

 .«ش  فيهياال الوالد بولده إذا تعّمد  اله تعمدًا ال ي  »  ال مال  رمحه اهلل: -09

رواه الرتمذي ويصح مو وفدًا وال  «بالسيف هحد الساحر  ب» ب:دحديث جو -32

 يصح مرفوعًا.

تو ف فيده اإلمدام أمحدد وملسلمني س للافار عىل اجتسياال اجلاسوس املسلم إذا  -32

 وأباح مثله مال  وغريه.

ي عرض عىل ابن ادم يوم الاياممج ساعات عمره وتل سداعمج مل »  ال بعض السلف: -30

 .«ها تااكع نفسه عليها حرساتييذتر اهلل ف

 .«هيل  الواس يف فضول الاالم واملال»  ال إبراهيم الوخعي رمحه اهلل: -33

فالضيافمج نفامج واجبمج فال جتق إال عىل من عودده » بيل رمحه اهلل: ال ابن رجق احلو -32

 .«فضل عن  وته و وت عياله

 سئل اإلمام عبداهلل بن املبارك: امجع لوا حسن اخللق يف تلممج فاال: ترك الغضق. -35

أربع من تن فيه عصمه اهلل من الشديكا  وحرمده »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -36

 .«نفسه عود الرغبمج والرهبمج والشهوة والغضق عىل الوار: من مل 

 .«اليهم إين أسألك كيم  احلق يف الغضب والرضا» :ملسو هيلع هللا ىلصتا  من دعائه  -37

ا  بدن ءابدت شداد بن أوس بن ءابت األنصاري البخاري اخلزرجي ابن أخ حّسد -31

 سدومج هم نزل بيت املادس مداتئمن فضال  الصحابمج وعل ملسو هيلع هللا ىلص شاعر رسول اهلل 
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  منتقى الفوائد

اإلمجا  عىل وجوب اإلحسا  يف الذبيحمج »  ال ابن حزم األندليس رمحه اهلل: -39

إِذا لاِقيتُُم الَِّذينا ] :سهل مثل اآلدمي رضبه بالسيف عىل العوق لاوله تعاىلباأل فا

اِب  قا با الرِّ ْ ُروا فاَضا فا  .{4}حممد:[ كا

س األنصداري بخصدلاني ل شداد بن أوفضِّ » :اهلل  ال سعيد بن عبد العزيز رمحه -22

 .«م الغيظ إذا غضقظعىل األنصار: بيا  إذا نكق وبا

زهاد األنصار ءالءمج: أبو الدردا  وعمري بدن سدعد » ل الغاليب رمحه اهلل: ال املفضَّ -22

 .«وشداد بن أوس

إ  البهائم جبلت عىل تل يش  إال عىل أهنا تعرف رهبدا » بن باسط رمحه اهلل:ا ال  -20

 .«وختاف املوت

 .«إ  اهلل لريحم برمحه العصفور»  ال مكرف بن عبداهلل رمحه اهلل: -23

مخسمج يف اإلسالم شهد فاح بيت املادس  مسذر جودب بن جوادة الغفاري خا وأب -22

 تث الشعر وتا  رأسداً  يف عهد عمر بن اخلكاب تا  ضعيف اللحم  صريًا أسود  

 هد.30ئم تويف عام خذه يف اهلل لوممج الأيف الصدق والعلم والعمل ال ت

عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري اخلزرجدي األنصداري املددين  وأب -25

أعلم األممج باحلالل واحلرام وتا  يفادي  سومج 21البدري شهد العابمج شابًا وعمره 

 هد.21يف عام  سومج 32تويف وعمره ملسو هيلع هللا ىلص يف عهد رسول اهلل 

الااملمج فعل الواجبات وترك املحرمات  الااوى»  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -26

والشبهات ورب  داخل فيها بعد ذل  املوددوبات وتدرك املاروهدات وهدي أعدىل 

 .«درجات الااوى

الااوى أ  تعمل بكاعمج اهلل عىل نور من اهلل ترجدو »  ال طلق بن حبيق رمحه اهلل: -27

 .«ختاف عااب اهللرتك معصيمج اهلل عىل نور من اهلل ءواب اهلل وأ  ت

 اتاوى اهلل يف الرس هو عالممج تد ل اإليد   و د»  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -21



  منتقى الفوائد

 .«الثوا  يف  لوب املؤموني اتأءري عظيم يف إلاا  اهلل لصحاهب

 .«املرا بمج علم الالق بارب الرب»  ال احلارث واملحاسبي رمحه اهلل: -29

 رجيق حفظه من أوامر الصالة و د أمأفضل ما »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -52

 .«اهلل باملحافظمج عليها

االساحيا  مدن اهلل حدق احليدا  أ  حيفدظ » بن مسعود ريض اهلل عوه:عبداهلل  ال  -52

فمن فعل ذل  فاد  ىلوما حوى وحتفظ البكن وما وعى وليذتر املوت والبه  رأسال

 .«اساحى من اهلل حق احليا 

اللسدا   :من أعظم ما جيق حفظه من الودواهي» ه اهلل: ال ابن رجق احلوبيل رمح -50

 .« «من حفظ بني حلييه وما بني رجييه دخل اجلن »ملسو هيلع هللا ىلص والفرج لاوله 

من حفظ اهلل يف صباه و وته حفظده اهلل يف حدال »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -53

 .«عه بسمعه وبرصه وحوله و وته وعالهتربه وضعف  وته وماّ 

 .«اذتروا اهلل يف الرخا  يذترتم يف الشدة» بن  يس رمحه اهلل:  ال الضحاك -52

 .«إ  اهلل إذا  ىض  ضا  أحق أ  ي رىض به»  ال أبو الدردا  رمحه اهلل: -55

الرضا باب اهلل األعظم وجومج الدنيا ومسرتاح »  ال عبد الواحد بن زيد رمحه اهلل: -56

 .«العابدين

واهلل لو يئست من اخللق حادى ال تريدد مدوهم »  ال الفضيل بن عياض رمحه اهلل: -57

 .«شيئًا ألعكاك اهلل موالك تل ما تريد

 .«ه صد مجمتعليم العلم ملن ال يعل»  ال معاذ بن جبل ريض اهلل عوه: -51

نفقة  » دال: ملسو هيلع هللا ىلص روى البخاري ومسلم عن أيب مسدعود األنصداري عدن الوبدي  -59

 .«سلهاوهو حيت» :ويف روايمج مسلم «الرجل عىل أهيه صدق 

  أردت أ  تعلدم  ددر مدا أنعدم اهلل عليد  إ آدم يا ابن»  ال بار املزين رمحه اهلل: -62

 .«عيوي  فاغمض



  منتقى الفوائد

أل  أباي من خشيمج اهلل أحدق إيّل مدن أ  أتصددق »  ال تعق الارظي رمحه اهلل: -62

 .«بوزين ذهباً 

وتدالم الدرب يش  هدني وجده طليدق »ياول: ريض اهلل عوه  بن عمر عبداهلل تا   -60

 .«لني

تضدو  الوهدار تعرفده وظلمدمج  إ  للحديث ضو اً » يم رمحه اهلل:ث ال الربيع بن خ -63

 .«تظلممج الليل تواره

ابضمج بن معبد بن مال  بن عبيد األنصاري له صحبمج سدان الاوفدمج ومدات يف و -62

 تا  تثري الباا  ال يمل  دمعاه ولده ،فن يف موارة اجلامع عىل هنر الفرات مج ود  الرِّ 

 ذريمج.

مال  احلارث بن عاصم األشعري  دم يف السفيومج مع األشعريني عدىل الوبدي  أبو -65

 له صحبمج واخالف يف اسمه وي عد من الشاميني.ملسو هيلع هللا ىلص 

إ  خصال اإلي   من األعد ل واأل دوال تلهدا »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -66

 .«اجلسد وتوظيفه تكّهر الالق وتزتيه وأما الكهارة باملا  فهي ختاص باكهري

 .«ي ضاعف من الاالم مثل احلمد هلل ال» : ال إبراهيم الوخعي رمحه اهلل -67

 .«صلوا رتعاني يف ظلم الليل لظلممج الابور»  ال أبو الدردا  ريض اهلل عوه: -61

 .«الربها  هو الشعا  الذي ييل وجه الشمس»  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -69

الارآ  شافع مشّفع وما حل مصّدق فمدن » مسعود ريض اهلل عوه: بنعبداهلل  ال  -72

 .«جعله أمامه  ادة إىل اجلومج ومن جعله خلف ظهره  اده إىل الوار

املؤمن يف الدنيا تاألسري يسعى يف فااك ر باده ال »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -72

 .«يأمن شيئًا حاى يلاى اهلل عز وجل

لد بن عمرو العامري الااليب ياال: إ  أباه سدمعا  بدن اس بن سمعا  بن خانوّ  -70

نعلني وزوج أخاه من الوبي ملسو هيلع هللا ىلص فدعا له وأهدى إىل الوبي ملسو هيلع هللا ىلص خالد وفد عىل الوبي 



  منتقى الفوائد

 .املعروفمج فل  دخلت عليه تعوذت موه فرتتها وهي الاالبيمجملسو هيلع هللا ىلص 

 سدومج مج سان محص وروى أحاديث تدويفالعرباض بن ساريمج السلمي من أهل الصفّ  -73

 هد.75

لدني الالدق مدن ءدواب الوعظ وهو تذتريك لإلنسدا  بد  ي  »  ال ابن سيدة رمحه اهلل: -72

 .«وعااب

طيع ولدو تدا  أإ  خلييل أوصاين أ  أسمع و» عن أيب ذر الغفاري رمحه اهلل عوه:  -75

 رواه مسلم. «عبدًا حبشيًا جمد  األطراف

جا  يف البخداري ومسدلم يف  غري معصيمج اهلل و د  ةمكلامج ومايد طاعمج ويل األمر -76

 .«إنام الطاع  يف املعرو »ملسو هيلع هللا ىلص:  وله 

ال » دال احلدافظ العرا دي:  ال أصل لده. «اليهم أصيح الراعي والرعي » :حديث -77

 .«ملسو هيلع هللا ىلصبأس بالدعا  به من غري اعاااد أنه من تالم الوبي 

األدلمج أ  حق يف بل ءبت  موضو : ماذوب. «حب الوطن من اإليامن»حديث:  -71

 ديومج وبيت املادس من اإلي  .مامج وامل

الة الليل عىل صالة الوهار تفضل فضل ص» بن مسعود ريض اهلل عوه:عبداهلل  ال  -79

 .« عىل صد مج العالنيمجصد مج الرسِّ 

 .«حديث موار باطل» ال الوووي رمحه اهلل:  «الصالة عامد الدين» :حديث -12

أحدق إىل اهلل عدز وجدل مدن  ضعمجبما يف املؤمن »  ال أبو الدردا  ريض اهلل عوه: -12

يددخل  بده لسانه به يدخل اجلومج وما يف الاافر أبغض إىل اهلل عز وجل مدن لسدانه

 .«الوار

مسدعود البددري  عابمج بن عامر بن ءعلبمج اخلزرجي األنصاري مشهور باوياده أيب -10

سق إليها وجدزم البخداري أنده اخالفوا يف شهوده بدرًا فاال األتثرو  أنه نز ا فو  

 هد.22 سومج شهدها نزل الاوفمج ومات فيها



  منتقى الفوائد

االساحيا  مدن اهلل حدق احليدا  أ  حتفدظ » :بن مسعود ريض اهلل عوه ال عبداهلل  -13

فمن فعل ذل  فاد  ىلالرأس وما حوى وحتفظ البكن وما وعى وتذتر املوت والبه 

 .«اساحى من اهلل حق احليا 

 جا  يف األحاديث الصحيحمج: -12

 .«أيت إال بخرياحلياء ال ي» - أ  

 .«احلياء خرٌي كيه» -ب 

 .«احلياء كيه خري» - ج 

م أمدور الددين وذلد  عوددما تعلُّد «ال حياء يف الدين»من األلفاظ اخلاطئمج  ول:  -15

 .«ال حياء يف تعيم الدين»والصحيح أ  ياال: 

 شديئًا تسداحي موده يف أ  ال تعمل يف الرسِّ » ئل بعض السلف عن املرو ة فاال:س   -16

 .«العالنيمج

إذا تالمدت فداذتر سدمع اهلل لد  وإذا سدات »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -17

 .«فاذتر نظر اهلل ل 

جرءوم بن نارش اخالف يف اسمه واسم أبيه تثريًا شهد احلديبيمج وبيعدمج الرضدوا   -11

إىل  ومه فأسلموا وندزل ملسو هيلع هللا ىلص بسهم يوم خيرب أرسله ملسو هيلع هللا ىلص ورضب اهلل له رسول اهلل 

 هد.75 سومج مات فيهاالشام و

لياق أحدتم أ  ياول: أحدل اهلل تدذا وحدرم تدذا »  ال الربيع بن خيثم رمحه اهلل: -19

 .«فياول تذبت مل أحل تذا ومل أحرم تذا

فسد ه  اً حزندسهل بن سعد بن مال  اخلزرجي األنصاري الساعدي تا  اسدمه  -92

أدرك احلمداج  سدومج وعمره مخس عرشةملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول اهلل  سهالً ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 هد وعمره جتاوز املئمج.92 سومج تويف

 .«ال تشهد ألحد بالزهد فإ  الزهد يف الالق»  ال أبو سلي   الدارين رمحه اهلل: -92



  منتقى الفوائد

 .«أصل الزهد الرضا عن اهلل عز وجل» ض رمحه اهلل:ا ال الكفيل بن عي -90

 .«والبد  الالقإىل الزهد يف الدنيا يرجع »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -93

 .«الزهد ترك ما يشغل  عن اهلل عز وجل»  ال أبو سلي   الدارين رمحه اهلل: -92

 : االرجل حاى يادو  فيده خصدلا ياملال »  ال أبو أيوب السخيااين رمحه اهلل: -95

 .«مج ع  يف أيدي الواس والاماوز ع  ياو  موهمالعفَّ 

املماهد املفاي للمديومج اساشهد  أبو سعيد سعد بن مال  بن سوا  اخلدري اإلمام -96

 هد.75 سومج أبوه مال  يوم أحد وشهد أبو سعيد اخلودق وبيعمج الرضوا  مات

سفيا  بن أيب ربيعمج بن احلارث بدن مالد  الثافدي الكدائفي اسداعمله عمدر بدن  -97

ملسو هيلع هللا ىلص ل رسدول اهلل أاخلكاب عىل الصد ات يف الكائف وتا  إسالمه مع الوفد وسد

 .رواه مسلم «قل ريب اهلل ثم استقم»: عن أمر يعاصم به فاال

 .«أصل االساااممج اساااممج الالق عىل الاوحيد»  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -91

االساااممج هي سدلوك الرصدا  املسداايم وهدو »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -99

تلهدا الدين الاّيم من غري تعريج عوه يمومًج وال يرسًة ويشمل ذل  فعل الكاعدات 

الظاهرة والباطومج وترك املوهيات تلها تذل  فصارت هذه الوصيمج جامعمج خلصال 

 .«هذا الدين

 .«االساااممج تراممج» رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -222

الرضر: أ  يدخل عىل غريه رضرًا ب  يوافع هو »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -222

 .«ه رضرًا ب  ال موفعمج له بهوالرضار: أ  يدخل عىل غري به.

يأمر بدالرفق واخلضدو  فدإ  أسدمعوه مدا يادره ال »  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -220

 .«يغضق فياو  يريد أ  يواصدر لوفسه

ال يأمر باملعروف ويوهى عن املوادر إال مدن تدا  »  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -223

هى عدل ب  يأمر عدل ب  هندى عدامل بد  فيه خصال ءالث: رفيق ب  يأمر رفيق ب  يو



  منتقى الفوائد

 .«يأمر عامل ب  يوهى

 .«املصافحمج تزيد يف الود»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -222

 .«بن عمر يف السفر ألخدمه فاا  ندمويعبداهلل صحبت »  ال جماهد رمحه اهلل: -225

دذاك ح  العلم عل  : علم عىل اللسدا  فد»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -226 مج اهلل مَّ

 .«عىل بوي آدم وعلم يف الالق فذاك العلم الوافع

أنده ملسو هيلع هللا ىلص جا  يف صحيح البخاري عن عث   بن عفا  ريض اهلل عوده عدن الوبدي  -227

:  ال أبدو عبددالرمحن السدلمي رمحده اهلل .«خريكم من تعيم القرآن وعيمه» ال: 

وتدا   دد » ه اهلل: ال ابن رجق احلودبيل رمحد .«فذل  الذي أ عدين ماعدي هذا»

 .«عّلم الارآ  يف زمن عث   بن عفا  حاى بل  زمن احلماج بن يوسف

 األفضل الاعميم  بل الاخصيص يف اخلكابات. -221

ا ] لاأصيل مثال ذل   وله تعاىل:واموهج الارآ  عىل الاعايد  -229 ُقوا اهللا ما اتَّ فا

 ري واألمر إذا ضاق اتسع.وفيها املشامج جتلق الايس {10}التغابن:[ اْستاطاْعُتمْ 

 من فوائد تعّلم الاواعد األصوليمج والفاهيمج: -222

 معرفمج أسباب اخلالف بني العل  . -2 

 دراساها مدخل لالجاهاد والرتجيح بني أ وال العل  . -0 

 دراساها زيادة يف احلممج. -3 

 رق الساوبا  األحاام.معرفمج الك   -2 

مفادي املديودمج يف  نصاري اخلزرجدي املددين الفايدهبن عبداهلل بن حرام األ برجا -222

هد 71 سومج ن عمر أعوامًا شهد ليلمج العابمج مع والده تويفزمانه عاش بعد عبداهلل ب

 سومج. 92وعمره 

من  ام بالواجبات واناهى عدن املحرمدات دخدل »  ال ابن رجق احلوبيل رمحه اهلل: -220

 .«اجلومج



  منتقى الفوائد

إال اهلل مفااح اجلومج؟  ال: بدىل ولادن مدا مدن  أليس ال إله  :ه يل لوهق بن موبِّ  -223

 مفااح إال وله أسوا  فإ  جئت بمفااح له أسوا  ف اح ل  وإال مل ي فاح ل .

ب إىل اهلل عدز وجدل مدا اسداكعت تادرّ » ريض اهلل عوده: ت ال خباب بن األر -222

 .«واعلم أن  لن تاارب إليه بيش  هو أحق إليه من تالمه

اليهم إين أسألك حّلك وحب من حيلةك وحةب »سالم ياول: تا  داود عليه ال -225

العمل الذي يليغني حلك اليهم اجعل حلك أحب إيلَّ من نفيس وأهيل ومةن املةاء 

 .«اللارد

املحق ال جيد مع حق اهلل عز وجل للدنيا لدذة وال »  ال فاح املوصيل رمحه اهلل: -226

 .«يفعل من ذتر اهلل لذة

إ  الددنيا ارحتلدت مددبرة وأ  اآلخدرة » ريض اهلل عوده: ال عيل بن أيب طالق  -227

ارحتلت مابلمج ولال موها بوو  فاونوا أبوا  اآلخرة وال تاوندوا أبودا  الددنيا فدإ  

 .«اليوم عمل بال حساب وغدًا حساب بال عمل

بيا  ورث مدن اعبداهلل بن عمرو بن العاص اإلمام احلرب العابد هو وأبوه صدح -221

 ة من الذهق فاا  من ملوك الصحابمج تويف بمرص ودفدن بددارهه  واطري ماوكريأب

 هد.65 سومج

تعريدف الاوحيدد: إفدراد اهلل تعداىل بد  »  ال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل: -229

 .«ناص به من الربوبيمج واأللوهيمج واألس   والصفات

عبادة غدري الربا ة هي أ  ياو  مبغضًا ل»  ال الشيخ صالح آل شيخ حفظه اهلل: -202

 .«اهلل وتافرًا بعبادة غري اهلل ومعاديًا لعبادة غري اهلل

تل عبادة ياصدد هبدا غدري اهلل مدن »  ال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل: -202

 .«دعا  وغري فهي باطلمج هي من الرشك الذي ال يغفر اهلل تعاىل

ءن: إذا ذتدرا مجيعدًا معوى الصدوم والدو»  ال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل: -200



  منتقى الفوائد

فدرد تدل مدوه  عدن بد غدري صدورة وإذا أ  بد عىل صورة والوءن ما ع  فالصوم ما ع  

 .«اآلخر فمعوامها واحد فالصوم هو الوءن والوءن هو الصوم

فإذا أطا  غري اهلل يف الاحليل والاحدريم »  ال الشيخ صالح آل شيخ حفظه اهلل: -203

 .«عبادة بالكاعمجفراد الإفإنه ياو   د عبد ذل  أل  

أعظدم،  أي الذنقملسو هيلع هللا ىلص عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عوه  ال:  لت يا رسول اهلل  -202

 رواه البخاري ومسلم. «أن جتعل هلل ندا  وهو خيقك» ال: 

الارشدي  يف املحبدمج موداف  لالمدمج » شديخ حفظده اهلل:ال ال الشيخ صدالح آل  -205

 .«لاوحيد وأهلهلالاوحيد ومواف  

 م مع الرضورة.اال حر :دة اع -206

 ال واجق مع العمز. : اعدة -207

 رشو  الصالة تو يفيمج. :ضابط -201

 رشو  الصالة وأرتاهنا وواجباهتا مووطمج بالادرة. :ضابط -209

املأمورات ال تسداط باجلهدل والوسديا  واملحظدورات تسداط باجلهدل  :ضابط -232

 والوسيا .

 .عذرال تصح  بله وال بعده إال من رشائط الصالة ف دالو ت آت :ضابط -232

 الاضا  حياي األدا . :ضابط -230

 يساط الرتتيق يف الصالة: -233

 اجلهل. -2 

 الوسيا . -0 

 ت اجل عمج.اخشيمج فو -3 

 إدراك اجلمعمج. -2 

 إدراك اجل عمج. -5 



  منتقى الفوائد

 ضابط: الصالة يف أول الو ت أفضل إال في  اساثواه الشار .-232

 جتلق الايسري.املشامج  : اعدة -235

رواه الرتمذي وأبو داود وصححه  «أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر» :حديث -236

 األلباين.

 يف الصالة: أ  ياو  مباحًا طاهرًا ال يصف البرش يف ل بس اخلفني يشرت  -237

رواه أبدو داود وابدن  «ال تربز فخذك وال تنظر إىل فخذ حةي أو ميةت»حديث:  -231

 و ال األلباين: ضعيف جدًا. بن أيب طالق ريض اهلل عوه من حديث عيل ماجه

رواه مال  والرتمذي وأمحد حديث جرهدد األسدلمي  «الفخذ عورة» :حديث -239

 .و ال األلباين: صحيح ريض اهلل عوه

سورة ندوح فهدا بيدا  أ  اهلل تعداىل أرسدل »  ال عكيمج حممد سامل ريض اهلل عوه: -222

أ  يدأتيهم العدذاب فالودذارة أوالً وهدي عامدمج يف مجيدع نوحًا ليوذر  ومه  بل رسوله 

 .«األمم والرسل

 بيه مل  بن ماوشدلخأاسم والدي نوح عليه السالم اسم »  ال البغوي رمحه اهلل: -222

 .«واسم أمه سمحا  بوت أنوش وتانا مؤموني

األصدوام أوءدا  والدوءن أعدم مدن » : ال الشيخ عبد الرمحن بن  اسم رمحه اهلل -220

صوم و ال بعض العل  : تل ما عبد من دو  اهلل بل تل ما يشغل عدن اهلل يادال ال

 .«له صوم

تدل صدوم وءدن »املاولمج الصحيحمج: » الشيخ سامي اخلميس حفظه اهلل: شيخوا  ال -223

وأما الوءن فهو أوسع من الصوم فهو مدا عبدد مدن دو  اهلل وال  «وليس تل وءن صو ً 

 «اليهم ال جتعل قربي وثنةا  ُيعلةد» :ملسو هيلع هللا ىلصل عىل ذل   وله يلزم أ  ياو  موحوتًا والدلي

 .«كلق عىل الارب صومال يصح أ  ي   فأطلق عىل الارب وءن ولان

ليس يف تااب اهلل تعاىل حام فيه األدلمج أتثر » يق رمحه اهلل:ا ال الشيخ محد بن ع -222



  منتقى الفوائد

 .«هوال أبني من هذا احلام أي الوال  والربا  بعد وجوب الاوحيد وحتريم ضد

ادن مدن عمدل الصدحابمج أ  يددعو بعضدهم يمل » األلباين رمحه اهلل: الشيخ  ال -225

 .«لبعض بعد فراغ من الدرس واملذاترة فهو من البدعمج

و د سمر عمر بن اخلكاب مدع أيب موسدى يف »  ال احلافظ ابن حمر رمحه اهلل: -226

 .«ا يف صالةفاال أبو موسى: الصالة فاال عمر:  إنّ  الفاه

 االساساا  بالوموم عىل نوعني:  ال محد بن عشيق رمحه اهلل: -227

 طاهر. فرأ  يعااد أ  املوزل للمكر هو الومم وهذا ت -2 

رى جدأ  يوسق إنزال املكر إىل الومم مع اعاااد أ  هو الفاعل لذل  ولان أ -0 

 اهلل العادة بوزول املكر عود ظهور ذل  الومم والصحيح أنه حمرم.

 .«ال يفلح من ال يعرف اخاالف الواس» عابمج رمحه اهلل:بن ا ال  -221

أهل األهوا  خمالفو  للااداب خمالفدو  يف الااداب »  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -229

 .«مافاو  عىل خمالفمج الاااب

م يادول للورصداين: ئل اإلمام أمحدد عدن السدال ال إبراهيم احلريب رمحه اهلل: س   -252

 ي هبا اإلسالم .أترم  اهلل  ال: نعم يوو

الارآ  هو الشفا  الاام من مجيع األدوا  الالبيدمج »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -252

 .«والبدنيمج

 اجلن بالوحي وخامت بذتره يف  وله:سورة  بدأت» : ال السيوطي رمحه اهلل -250

ُسولٍ ] ِن اْرتاَضا ِمْن را  .«[إَِّلَّ ما

ولادن مل يادن ملسو هيلع هللا ىلص تا   بل مبعث الوبي اجلن رجم إ  »  ال ابن  ايبمج رمحه اهلل: -253

يف شدة احلراسمج وتانوا يسرت و  يف بعض األحوال فل  ملسو هيلع هللا ىلص مثل بعد مبعث الوبي 

 .«موعوا من ذل  أصالً ملسو هيلع هللا ىلص بعث الوبي 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصالارآ  وما جا  به رسول اهلل  :ا  دى»  ال البغوي رمحه اهلل: -252



  منتقى الفوائد

 .«د فيه مشامج عىل اإلنسا األصل أ  الصعو»  ال البغوي رمحه اهلل: -255

د لبد الثري يفرش لرتاتمه وتلبُّ لبد اجل عات بعضها فوق بعض سمي الُّ أصل الُّ  -256

 .«الشعر إذا تراتم

 ال حام للوماسمج يف الباطن إال بدليل. :ضابط -257

 زال وصف الوماسمج زال حامها.إذا  :ضابط -251

 تساط اساابال الابلمج: -259

 عود العمز. -2 

 عود الرضورة. -0 

 عود احلرج واملشامج. -3 

 ر.فالوفل يف الس -2 

 يف صحمج اإلماممج. ءرضابط: االخاالف بني اإلمام واملأموم يف الويمج ال يؤ -262

 يواسم إىل أ سام: بالويمج يف الصالةاالنااال  -262

 دة بزما  أو ماا  أو حال إىل نافلمجأ  يواال من معني تالفريضمج أو الوافلمج املايّ  -2

 مكلامج فمائز ما مل يرتتق ترك مجاعمج أو تأخري الصالة عن و اها.

 أ  يواال من معني إىل معني فابكل األول والثاين. -0

 أ  يواال من مكلق إىل معني فال تصح. -3

صني بني عبيد بن خلف اخلزاعي صحايب ابن صحايب أسدلم عدام عمرا  بن ح   -260

 هد بالبرصة.50 سومج خيرب ومات

يه فاضل ويل أمارة مرص ملعاويمج ءالث سووات ابن عامر صحايب مشهور فعابمج  -263

 هد.62تويف عام 

حذيفمج بن الي   صحايب جليل وأبوه صحايب تويف حذيفمج يف أول خالفمج عيل بن  -262

 هد.36 سومج أيب طالق ريض اهلل عوه



  منتقى الفوائد

 .«بدأت سورة املزمل بايام الليل وخامت به»  ال السيوطي رمحه اهلل: -265

وَّمج  بني أول سورة املزمل وآخرها»  ال البغوي رمحه اهلل:  -266 تدا   :و دال مااتدلس 

 .«هذا بمامج  بل أ  تفرض الصلوات اخلمس

ُل ] وله: »  ال البغوي رمحه اهلل: -267 مِّ ا املُزَّ ا ُّيُّ
ا أا يف أول ملسو هيلع هللا ىلص هذا خكاب الوبي [ يا

 .«ملسو هيلع هللا ىلصالوحي  بل تبلي  الرسالمج ءم خوطق بعد الوبي 

تلادي  إ  للمد حدودًا معلوممج يف الامويدد حسدق» كيمج حممد سامل رمحه اهلل: ال ع -261

 .«فهو تالعق وما  لَّ عوها فهو تاصري يف حق الاالوة ازاد عوه ف ا  رَّ الا  

السدورة يف الادرآ  ولادن ليهدذي بإ  الرجدل »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -269

 .«العمل هبا ءال

 .«الارآ  ءايل ملا  بل من األوامر والوواهي واحلدود»  ال مااتل رمحه اهلل: -272

 .«الواشئمج من الليل: الايام بعد الووم»  الت عائشمج ريض اهلل عوها: -272

سمعت شيخوا الشوايكي ياول: ال يثبت الارآ  »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -270

 .«يليف الصدور وال يسهل حفظه وييرس فهمه إال بالايام به يف جوف الل

تا  شيخوا الشوايكي ال يرتك وردة مدن الليدل »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -273

 .«صيفًا أو شاا ً 

 امليشيف ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبت عن رسول اهلل »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -272

 .«إىل الصالة دعا  معلوم

يهةم اجعةل يف قيلةي ال» :حدديث» اهلل: حفظده ال الشيخ عبد العزيز الكريفي  -275

ل يف السددمود ولدديس يف الددذهاب إىل االصددواب أ  هددذا الدددعا  إندد  يادد «نةةورا  

 .«املسمد

ال بأس إذا طمع اإلنسا  أ  يددرك الاابدرية األوىل »  ال اإلمام أمحد رمحه اهلل: -276

 .«ان عملمج تابحشيئًا ما مل ت  أ  يرس



  منتقى الفوائد

الحافدا  ال دليدل يصدح عدىل وا  ال الشيخ عبد العزيدز الكريفدي حفظده اهلل: -277

أفضل لعموم األدلمج وإ  مشى حافيدًا فاألصدل اجلدواز وأ   واالناعالمرشوعياه 

احاسق األجر يف مااربمج اخلكأ من غري فوات يش  من الصدالة فإنده يدؤجر عدىل 

 .«ذل  بإذ  اهلل 

ومجمن »  ال أنس بن مال  ريض اهلل عوه: -271 أ  تبدأ برجل   املسمد إذا دخلت السُّ

 .«اليموى وإذا خرجت أ  تبدأ برجل  اليرسى

ال يثبت الصالة والسالم عىل الوبي »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -279

 .«عود دخول املسمدملسو هيلع هللا ىلص 

إذا دخل املسمد أتثدر مدن مدرة يف »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -212

 .«ة واحدةمر الرتعاني و ت مااارب فإنه يافيه أ  يؤدي

 .«حتيمج املسمد ال تفوت باجللوس»  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -212

حتيمج املسمد هذا هو املواول اجلاري »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -210

 .«العل    ديً  وحديثاً  لسومجأعىل 

ياال حتيمج املسمد يادال ال »  ال حممد شمس الدين  احلموي الشافعي رمحه اهلل: -213

 .«حتيمج رب املسمد

أت من وجه تتسميمج حتيمج املسمد مل »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -212

ومجيثبت يف  حتية  الليةت » ملسو هيلع هللا ىلص وهدو اصدكالح مادأخر ولعلده أخدذ مدن  ولده السُّ

 .«وال أصل لهملسو هيلع هللا ىلص وهو خرب يرفعه البعض للوبي  «الطوا 

تاره حتيدمج املسدمد يف حدالاني: إذا » الكريفي حفظه اهلل:  ال الشيخ عبد العزيز -215

 .«دخل اإلمام يف املااوبمج وإذا دخل املسمد احلرام

جيدق عدىل اإلنسدا  احلضدور إىل »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظده اهلل: -216



  منتقى الفوائد

 هدو   بّادرإالصالة عود س   اإل اممج وأما  بل ذل  فيساحق وال جيدق عليده و

 .«اقاألفضل باالتف

مل أسمع يف  يام الواس حدني تادام الصدالة بحدد »  ال مال  بن أنس رمحه اهلل: -217

 .«حمدود إال إين أرى ذل  عىل طا مج الواس بأ  موهم الثايل وموهم اخلفيف

الصدالة خلدف اإلمدام الفضدل »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفدي حفظده اهلل: -211

 .«تا  عىل يميوه أو عن يسارهوالدنو موه سوا  ملسو هيلع هللا ىلص الثابت عن رسول اهلل 

ال فرق بني ميمومج الصف وميرسدته »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -219

فهو خرب غدري حمفدوظ  «أن اهلل ومالئ ته يصيون عىل ميامني  الصفو »وأما اخلرب 

إن اهلل ومالئ ته يصةيون عةىل الةذين يصةيون »بل موار رواه البيهاي واملحفوظ 

 .««الصفو 

ذتر أو دعدا  ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبت عن رسول اهلل »  ال الشيخ عبدالعزيز الكريفي حفظه اهلل: -292

 .« بل تابرية اإلحرام وإن  هو اشاغال باسويمج الصفوف والسواك

وَّمج  تسويمج الصفوف»  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -292 باتفاق العل   س 

 .«وحاي اإلمجا  عليها

الصدف  الصف األول أفضدل مدن» عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل:  ال الشيخ -290

 .«ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل الثاين ملا جا  يف الوصوص ع

أول من أدار الصفوف حول الاعبدمج خالدد بدن »  ال سفيا  بن عييوه رمحه اهلل: -293

 .«عبداهلل الارسي

د يف أربع رتعات يصليها اإلنسا  سدت مئدمج»  ال ابن حيا  رمحه اهلل: -292 عدن وَّمج س 

لعلده أراد بدذل  »  دال الشديخ عبدد العزيدز الكريفدي حفظده اهلل: .«ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .«الصحيحمج واملارر من األ وال واألفعال يف تل رتعمجو األخبار الضعيفمج

يف ملسو هيلع هللا ىلص مدا جدا  عدن رسدول اهلل »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفدي حفظده اهلل: -295



  منتقى الفوائد

 .«ل نظرالصالة أتثر من ألف خرب بني صحيح وضعيف وحم

يف وضع الادمني حال الايام  ومجالس»  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -296

 .«وإمجا  الصحابمج ومجالسأ  ياوم معادل الااممج فإلزام إحدامها باألخرى خالف 

رفدع  داإلذ  باإلهبدام عود ااشحم »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -297

 .«صل  االيدين يف الصالة ال أ

أمجع العل   عىل أنه لديس بواجدق »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -291

ومجوال من  أ  يسلم عىل املصيل واألوىل أ  يمس  عن تل  ول مرشو  خدارج  السُّ

 .« «وحتريمها الت لري» :ملسو هيلع هللا ىلص وم  ولهمالصالة لع

لددعا  بعدد الرفدع مدن رفع اليدين عىل هيئمج ا»  ال الشيخ عبدالعزيز الكريفي: -299

 .«الرتو  ال أصل له

مدن  ال أعلم دلدياًل رصحيدًا يف الادبض» العزيز الكريفي حفظه اهلل: ال الشيخ عبد -022

 .«الرتو  بعدفع رال

 

 



  منتقى الفوائد

 زء التاسعاجل

بشري األنصاري اسمه  يس بن عبيد صدحايب شدهد اخلوددق ومدات بعدد عدام  أبو -2

 هد وعمره أتثر من مئمج سومج.62

حرام باصد أو بددو   صدد  بالافار الاشبه» الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل:  ال -0

 بدني املسدلمني فدال يادو  مدن ارشدا تا  مدن خصائصدهم وأمدا إذا شدا  وانإذ

 .«خصائصهم فيموز العمل ما مل يان حمرمًا بعيوه

أ    اعاادد أهندا بوفسدها تدإبلمج: حام الدِّ »  ال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل: -3

  أعااد أهنا سبق حلصول املودة بني الدزوجني إباملودة بني الزوجني فرشك أترب و

 .«فرشك أصغر

ال يعرف لده سد   صدحيح ملسو هيلع هللا ىلص أبا معبد أدرك زمن الوبي  مىعبداهلل بن حايم يس -2

 اليمج احلماج.يف حياة حذيفمج وتا  ءامج مات يف و سان بالاوفمج و دم املدائن

الصحيح ال جيدوز تعليدق الدا ئم مدن  حسن رمحه اهلل:  ال الشيخ عبد الرمحن بن -5

 الارآ  بوجوه ءالءمج:

 عموم الوهي وال خمصص للعموم. -2 

 سد الذريعمج. -0 

 ق بحمله يف حال  ضا  احلاجمج ونحو ذل .اماها  املعلَّ  -3 

وتدا  هد ومات برب دمج مدن أعد ل مرصد 56 سومج رويفع صحايب طالت حياته إىل -6

 أنصاري.أمريًا عليها وهو 

  ى إذا اجامعت هذه الرشو :أمجع العل   عىل جواز الرُّ  -7

 أ  تاو  بالارآ  أو بأس ئه أو بصفاته. -

 .أو ب  ي عرف معواهعريب أ  تاو  باالم   -



  منتقى الفوائد

 أ  ال يعااد أهنا توفع بوفسها بل باادير اهلل عز وجل. -

 هد.297 سومج ماتالشافعي ووتيع بن اجلراح الاويف ءامج إمام روى عوه أمحد  -1

 مدات سدومجعمرا  ءامج من تبار الفاهدا   أيببى إبراهيم بن يزيد الوخعي الاويف ياوّ  -9

 هد وعمره نحو اخلمسني سومج.96

ِن ] :ت سورة املدءر باإلنذار وخامت باولهأبد»  ال السيوطي رمحه اهلل:-22 ْم عا فاَما َلاُ

ةِ   .«إىل آخر السورة[ ُمْعِرِضيا  التَّْذكِرا

بعض اآليات يف سدورة املددءر: نزلدت يف الوليدد بدن املغدرية » ل البغوي رمحه اهلل: ا -22

 .«وتا  يسمى الوحيد يف  ومه املخزومي

وهشدام  أبوا  الوليد بن املغرية سبعمج وهم: الوليد وخالد وع رة»  ال مااتل رمحه اهلل: -20

 .«والعاص و يس وعبد شمس وأسلم موهم ءالءمج: خالد وهشام وع رة

ف  زال الوليد بن املغرية بعد نزول اآليات يف سدورة املددءر يف »  ال البغوي رمحه اهلل: -23

 .«ماله وولده حاى هل  ناصا 

 .«أصل الفاومج االخابار»  ال الشيخ حممد األمني الشوايكي رمحه اهلل: -22

درتات جهوم سبعمج وهي: جهدوم ولظدى واحلكمدمج والسدعري »  ال الالبي رمحه اهلل: -25

 .«واجلحيم وا اويمج وسار

ليصبح ملسو هيلع هللا ىلص: أ  تفار  ريش  الوا لرسول اهلل »  ال املفرسو  يف آخر سورة املدءر: -26

 .«نؤمر باتباع ومن اهلل أن  رسوله  دعود رأس تل رجل موهم تااب مشهو

يسدن للمصديل السدرتة إمامدًا أو موفدردًا »  ال الشيخ عبدالعزيز الكريفي حفظه اهلل: -27

 .«نو موها وأما وضع اخلط ففيه روايمج ضعيفمجالد ويساحق

الصحيح أ  املصيل يوظدر إىل مدا هدو »  ال الشيخ عبدالعزيز الكريفي حفظه اهلل: -21

 .«هنى عن ذل ملسو هيلع هللا ىلص أخشع له إال أنه حيرم عليه الوظر إىل الس   ألنه 
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أ  يادوم معاددل الاامدمج وغدري  ومجالس»  ال الشيخ عبدالعزيز الكريفي حفظه اهلل: -29

 .«ذل  خالف للسومج

ال توعاد الصالة إال هبذه الاابرية عىل »  ال الشيخ عبدالعزيز الكريفي حفظه اهلل: -02

 .« (اهلل أترب)هذه الصيغمج 

 وأذتدر ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبدت عدن رسدول اهلل »  ال الشيخ عبدالعزيز الكريفي حفظه اهلل: -02

 واك وتسويمج الصدفوفتابرية اإلحرام وإن  االشاغال باسويمج الصفوف والسدعا   بل 

وَّمج   .«باالتفاقس 

مدس شدحماي األذنيدني باإلهبدامني »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -00

 .«مجوَّ عود رفع اليدين ال أصل له ورفعه  س  

الساوت بعد  را ة الفاحتدمج مل يثبدت »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -03

 .«ام و بل الرتو وإن  ءبت بعد تابرية اإلحر

ر بالبسملمج عدن رسدول هاجلبمل يثبت »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -02

 .«خرب وما جا  فيه من أخبار فالها ضعيفمجملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

أنه أسدل ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبت عن رسول اهلل »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -05

 .«يديه يف الصالة

ال أعلم دلياًل رصحيًا عىل الابض بعد » ز الكريفي حفظه اهلل: ال الشيخ عبدالعزي -06

 .«الرفع من الرتو 

رفع اليددين عدىل هيئدمج الددعا  بعدد »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -07

 .«الرتو  ال أصل له

وَّمج  اال عا  بني السمدتني»  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -01 حلدديث ابدن س 

 .«يف صحيح مسلم اسعب

الايام معامدًا عىل األرض يف الصالة »  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -09
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يف الايام من الرتعمج األوىل وأما الايدام مدن الرتعدمج الثانيدمج ال ملسو هيلع هللا ىلص ءابت عن الوبي 

 .«أعلم فيه نصًا واألمر واسع

حابمج عىل أنه جيزى  وضع إمجا  الص»  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -32

زى  وحددها واألحدو  جتداألنف يف السدمود ومجهدور العلد   عدىل أ  اجلبهدمج 

 .«وضعه  مجيعاً 

االلافات يف السالم يميوًا حاى  ومجالس»  ال الشيخ عبد العزيز الكريفي حفظه اهلل: -32

 .«ملسو هيلع هللا ىلصه األيرس لفعله ده األيمن ويسارًا حاى يرى من خلفه خديرى من خلفه خ

 ابن موذر والوووي يف صحمج الصالة من تسليممج واحدة. عن ال اإلمجا ن   -30

هدا وال حيرتهدا يها وال يومبوضع السبابمج يف الاشهد أ  حيرتها ويدعو هبا وال يوص -33

 أ  املصيل يوظر إىل السبابمج يف الاشهد. ومجالسويدعو هبا و

 ين.يووي السالم يف الصالة عىل املالئامج واملأمومني واحلارض -32

 مج.وَّ السالم يف األوىل رتن والثانيمج س   -35

ومج -36  هريرة ريض اهلل عوه. وت   ال أب  برسعمج(ني) ول الاسليما حذف السالم السُّ

 الاوويع يف الاشهد بالصالة. أ  السومج رمحه اهلل اإلسالم ابن تيميمجاخاار شيخ  -37

دومجيف ذهق ابن الايم وابن عثيمدني وغريمهدا إىل  دول: مل يدرد  -31 ال يف حدديث  السُّ

صحيح وال حديث ضعيف وال حديث حسن أ  اليد اليموى تاو  مبسوطمج عىل 

 .يف حال الصالة اليموى الفخذ

مرشوعيمج جلسمج االسرتاحمج وأخذ هبا الشافعي وطائفدمج »  ال ابن حمر رمحه اهلل: -39

 .«من أهل احلديث

أنده فعلهدا وذلد  ملسو هيلع هللا ىلص  اساحبت جلسمج االسرتاحمج للابري والعاجز و د نال عوده -22

 لاربه وضعفه يف آخر حياته.

اليهةم اغفةر يل ورد أ  املصيل يرفع سباباه يف اجللسمج الاي بني السمدتني وياول:  -22
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 .وارمحني وارزقني واجربين وعافني وارفعني

رفدع اليددين إذا  دام املصديل مدن  يسدن» رمحده اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -20

 .«اإلمام أمحد عودلرتعمج الثالثمج وهي روايمج الاشهد األول إىل ا

يف الصالة  يل إهنا واجبمج وهي ظاهر مذهق اإلمدام ملسو هيلع هللا ىلص حام الصالة عىل الوبي  -23

وَّمج  أمحد و يل أهنا  و يل أهنا رتن.س 

 .«مجوَّ إخفا  الاشهد س  »بن مسعود ريض اهلل عوه: عبداهلل  ال  -22

 بدل اخلدروج مرشدو   الصالة عا  يف آخرالد  » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -25

ومجب  .«املسافيضمج وإمجا  املسلمني السُّ

عثيمني وغريه أنه ال بأس بالدعا  بدأمور الددنيا يف آخدر صالح البن لشيخ حممد يرى ا -26

 لال صالة. الاشهد

 تاملوهي عوه يف الصالة  س   أحددمها: الافدا تااللافا»  ال ابن الايم رمحه اهلل: -27

 .«موهي عوه لالق عن اهلل عز وجل والثاين الافات البرص وتالمهاا

الاراهمج حام رشعدي واألحادام الرشدعيمج تفاادر يف ءبوهتدا لألدلدمج الصدحيحمج  -21

 الرصحيمج.

ومجالوصوص يف الارآ  و» : ال الشيخ صالح آل شيخ حفظه اهلل -29 دلت عدىل أ   السُّ

 .«ال أحد من اخللق يبارك أحدًا الربتمج من اهلل وأ  اهلل هو الذي يبارك وأنه 

أ  الاربك بالشمر أو باحلمر أو بدالارب أو »  ال الشيخ صالح آل شيخ حفظه اهلل: -52

 .«بباا  خمالفمج  د ياو  رشتًا أترب و د ياو  رشتًا أصغر

  الربتمج الرشعيمج  س   هي: -52

 ملسو هيلع هللا ىلص.برتمج ذاتيمج مواالمج: وهي خاصمج بالوبي  -2 

املسمد احلدرام  :ماانيمج مثل وتاو  : وهي ال تفارق حملهابرتمج معوويمج الزممج -0 

 شهر رمضا  وليلمج الادر. :زمانيمج مثلتاو  وي واأل ىص ووالوب
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 سومج. 15هد وعمره 61 مات سومجاحلارث بن عوف الليثي صحايب مشهور  -50

: بدأت سورة الاياممج بذتر اإلعادة وإحيا  املوتى باول»  ال السيوطي رمحه اهلل: -53

هُ أا ] عا ِعظااما اُن أالَّْن ناْجما ُب اإِلْنسا ْسا هُ *  ُيا ناانا يا با وِّ َلا أاْن ُنسا اِدِرينا عا  }القيامة:[ باَلا قا

يِيا املاْوتاى]وخامت بذل   {0-4 َلا أاْن ُُيْ اِدٍر عا لِكا بِقا  .« {46}القيامة:[ أالاْيسا ذا

الادافر فداجرًا مليلده عدن أصل الفمور امليل وسمي الفاسق و»  ال البغوي رمحه اهلل: -52

 .«احلق

إن  ما توت يف صالة فإن  تار  بداب امللد  » بن مسعود ريض اهلل عوه: ال عبداهلل  -55

 .«ياثر  ر  الباب يوش  أ  يفاح له ومن

رتعدمج فعوددما تدرب سدوه  (322)تا  اإلمام أمحد رمحه اهلل يصيل يف اليوم والليلمج  -56

 رتعمج. (252)وزاد مرضه تا  يصيل 

 يصيل يف اليوم أربعني رتعمج.ملسو هيلع هللا ىلص تا  الوبي  -57

 22الليدل    ايداملرتعدمج  22رواتدق+ للسون الرتعمج  20لفرائض + لرتعمج  27»      

 .«رتعمج

 تل سمود السهو يف الصالة:  ال الشيخ خالد املشياح حفظه اهلل: -51

 إ  تا  عن ناص. : بل السالم -

 بعد السالم: إ  تا  عن زيادة. -

 ال يوظر املصيل للش  يف ءالءمج مواضع: يخ خالد املشياح حفظه اهلل: ال الش -59

 إذا تثر نسيانه. -

 إذا تا  جمرد وهم. -

 إذا تا  بعد الفراغ من العبادة. -

دوَّمج  إ  تدا  املدرتوك»  ال الشيخ خالد املشياح حفظه اهلل:  -62 فدإ  تاندت عادتده س 

 .«الاإلتيا  هبا اساحق له السمود  بل السالم وإال ف



  منتقى الفوائد

هدد إليده إن  سمي اإلنسا  إنسانًا ألنده ع  » بن عباس ريض اهلل عوه : ال عبداهلل  -62

ْزًمدا] : ال تعاىل ،ويسف ِجدْد لادُه عا ْ نا َلا د وا ناِ ا ْبدُل فا ما ِمدْن قا ا إَِلا آادا ِهدْدنا ْد عا لاقا  }طه::[ وا

119}». 

 ضوابط يف سمود السهو: -60

 مام فعليه وعىل من أدرته معه.ليس عىل املأموم سهو فإ  سها اإل -2 

 سمود  بل السالم.ف تل واجق فإنه يفوت حمله سهواً  -0

 سموده بعد السالم.فمن ترك رتوًا سهوًا جا  به وب  بعده  -3

عرف أحاام سمود السهو إال بمعرفمج رشو  الصدالة أو أرتاهندا وواجباهتدا ال ت   -63

 وما سواها سون  وليه أو فعليمج.

 .«الذبح معروف وهو إرا مج الدم» صالح آل شيخ حفظه اهلل: ال الشيخ  -62

 أحوال الذبح أربعمج: -65

 أ  يذبح باسم اهلل وهلل فهذا هو الاوحيد. -2 

 أ  يذبح باسم اهلل ولغري اهلل وهذا رشك يف العبادة. -0 

 أ  يذبح باسم غري اهلل ولغري اهلل وهذا رشك يف االساعانمج والعبادة. -3 

 اسم غري اهلل وجيعل الذبيحمج هلل فهذا رشك يف الربوبيمج.أ  يذبح ب -2 

مسألمج: من ذبح باسم اهلل وهلل عود الارب رجا  الربتمج: الفعل بدعمج وحمرم ووسديلمج  -66

 من الوسائل الو و  يف الرشك فال وسيلمج موصلمج للرشك فهي حمرممج.

 الصدالة وأجدّل  العبدادات البدنيدمج أجدّل » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -67

 .«تثري الصالة وتثري الوحرملسو هيلع هللا ىلص العبادات املاليمج الوحر وتا  الوبي 

ومن املعلوم أ  ا رتا  ذنق مدن الدذنوب »  ال الشيخ صالح آل شيخ حفظه اهلل: -61

 .«باللعن يدل عىل أنه من تبائر الذنوب

 هد.13سومج  تويفواه حطارق بن شهاب البميل األمحيس اخالف يف ص -69
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وهدو آدم وذتدر يف اآليدمج  (اإلنسدا )أول سورة اإلنسا  ذتر يف اآليدمج األوىل يف  -72

 وهو بوي آدم. (اإلنسا )الثانيمج 

هواك ءالث نعم ال تسق للعبد فيها: وجوده من »  ال عكيمج حممد سامل رمحه اهلل: -72

 .«دخول اجلومج - نعممج اإلي   -العدم 

 .«اسم لعني ما  يف اجلومجالاافور »  ال عكا  والالبي رمحه  اهلل: -70

الوتر ليس بحام تصالة املااوبمج ولان »عن عيل بن أيب طالق ريض اهلل عوه  ال:  -73

رواه أبو داود  «إن اهلل وتر حيب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن»فاال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل سن 

 .«وصححه األلباين والرتمذي

ريض اهلل عوهدا يف صدحيح يساحق  ضا  الوتر يف الضحى شفعًا حلديث عائشمج  -72

 .«كان إذا غيله نوم أو وجع صىل من النهار اثنتي عرشة ركع »مسلم 

صالة الرتاويح: مجع تروحيه وهي يف األصل اسدم للملسدمج. وهدي اسدم للايدام  -75

 مجاعمج يف ليايل رمضا .

وَّمج  ال -76 اهلل راتبمج  بليمج لصالة اجلمعمج فعن أيب هريرة ريض اهلل عوه  ال:  ال رسول س 

بدن عبدداهلل رواه مسلم وعن  «إذا صىل أحدكم اجلمع  فييصل بعدها أربعا  » :ملسو هيلع هللا ىلص

تدا  ال يصديل بعدد اجلمعدمج حادى ملسو هيلع هللا ىلص عمر ريض اهلل عدوه   دال: أ  رسدول اهلل 

 رواه مسلم. .يورصف فيصيل رتعاني يف بياه

مةن حةافظ عةىل أربةع »ملسو هيلع هللا ىلص عن أم حبيبمج ريض اهلل عوها  الت:  دال رسدول اهلل  -77

رواه أبدو داود والرتمدذي  «قلل الظهر وأربع بعدها حّرمه اهلل عةىل النةارركعات 

 وصححه األلباين.

رحم اهلل امرءا  صىل »ملسو هيلع هللا ىلص بن عمر ريض اهلل عوه   ال:  ال رسول اهلل عبداهلل عن  -71

 رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين. «قلل العأ أربعا  

وقةال  -صيوا قلل املغرب» ال: ملسو هيلع هللا ىلص الوبي أ  ل ريض اهلل عوه فّ عن عبداهلل بن مع -79



  منتقى الفوائد

 رواه البخاري. «ملن شاء -يف الثالث 

 درو اديبملسو هيلع هللا ىلص عن أنس ريض اهلل عوده  دال: لادد رأيدت تبدار أصدحاب رسدول اهلل  -12

 غرب. رواه البخاري.السواري عود امل

 فعل الوافلمج الاي ال مجاعمج  ا يف البيت أفضل إال ملصلحمج راجحمج. :فاهي ضابط -12

وَّمج  صالة الضحى» حفظه اهلل: املشياح ال الشيخ خالد  -10 تدل يف مؤتددة مكلادًا س 

 .«يوم

مدن ارتفدا   أو دت صدالة الضدحى يبدد» :حفظده اهلل املشياح ال الشيخ خالد  -13

 .«الشمس بادر اءواي عرشة د يامج تاريبًا ويماد إىل الزوال بادر عرش د ائق

سمود الاالوة ليس صالة فال يشرت  فيهدا » : ال الشيخ خالد املشياح حفظه اهلل -12

 .«لصالةلما يشرت  

يساحق سمود الشار عود جتدد الوعم ودفع الوام وال يسمد عود مداوماها وال  -15

 جيوز سمود الشار يف الصالة وأحاام سمود الشار مثل أحاام سمود الاالوة.

 صالة الاكو  يف الليل أفضل من الوهار. -16

هو الوكفمج األمشداج والادرار املادني:  :املا  املهني» سامل رمحه اهلل:  ال عكيمج حممد -17

هدو مددة  :هو الرحم و د مّاوه اهلل وصانه حاى من نسممج ا دوا  والاددر املعلدوم

 .سورة املرسالتتفسري  «احلمل إىل الساط أو الوالدة

دها يش  بل صفرًا ألنه يشوب سواد اإلوتسمى العرب سُّ »  ال البغوي رمحه اهلل: -11

 .«من الصفرة

ق وافدرتق إىل ءدالث فدرق شدعّ دخا  جهوم إذا ارتفع وت»  ال البغوي رمحه اهلل: -19

فأما الوور فياف عدىل  اً و ب اً ودخان اً نور :اً و يل: نرج عواه من الوار فياشعق ءالء

رؤوس املؤموني وأما الدخا  فياف عدىل رؤوس املودافاني وأمدا اللهدق الصدايف 

 .«الاافرين فياف عىل رؤوس



  منتقى الفوائد

 دال الشديخ عبددالعزيز بدن بداز  :«ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد» :حديث -92

 هذا احلديث أسانيده ضعيفمج. :رمحه اهلل

بابن مسعود وصىل بابن عباس وصىل بحذيفمج وتل هذا يدل عدىل ملسو هيلع هللا ىلص صىل الوبي  -92

 أ  أ ل اجل عمج يف الصالة اءوني.

ر دمج لواحد أتثر من مجاعمج لال مدذهق ألنده مدن الفه ال جيوز أ  تاام يف املسمد ا -90

ومجواالخاالف املوهي عوه يف الاااب و  .السُّ

 :  ال تدرك اجل عمج والصالة إال بإدراك رتعمج.فاهي ضابط -93

 الاخفيف يف الصالة: -92

 ملسو هيلع هللا ىلص.ختفيف الزم: وهو ما تا  عىل هدي الوبي  -2 

 من األسباب. اً ختفيف عارض: وهو ما تا  سبب -0 

 سمي يوم اجلمعمج هبذا االسم جلمع الواس فيه و يل أل  آدم مجع خلاه فيه. -95

من ترك ثالث ُُجع » ال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب اجلعد الضمري ريض اهلل عوه أ  رسول اهلل  -96

 رواه أبو داود و ال األلباين: حديث حسن صحيح. «هتاونا  هبا طلع اهلل عىل قيله

يف  إذا نعةس أحةدكم»ملسو هيلع هللا ىلص:   ال:  ال رسدول اهلل عن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عوه  -97

حدديث  :رواه الرتمدذي و دال األلبداين «جميسه يةوم اجلمعة  فييتحةول إىل غةريه

 صحيح.

بدن تيميدمج وغدريه اتوعاد صالة اجل عمج واجلمعمج باءوني وهذا  ول اجلمهور و ال  -91

 توعاد اجل عمج واجلمعمج بثالءمج.

الشرتا  يف خكبادي اجلمعدمج باحلمدد هلل ا» ه اهلل: ال الشيخ عبدالرمحن السعدي رمح -99

والصالة والسالم عىل رسول اهلل و را ة آيمج من تااب اهلل ليس عدىل هدذا االشدرتا  

 .«دليل

اسم ملا يعود وياارر مدة بعد أخرى وسمى بذل  ألنه يعود ويافا ل أ   :العيد -222



  منتقى الفوائد

 يعود بالفرح والرسور.

 ىل تل من جتق عليه الصلوات اخلمس.حام صالة العيدين: فرض عني ع -222

رم خمالفاهامج رشعيمج جيق  بو ا واالمَّ اإلمجا  ح   اعدة:  -220  .عا د عليها وحت 

إال إذا اشداهر  بالافار: تل ما تا  من خصائص الافار فهو تشبه هضابط الاشب -223

 .بني املسلمني ما مل يان حمرماً 

إلنصدات فيهدا وتدل خكبدمج بعدد ق اجيد: تل خكبمج  بل الصدالة فاهيضابط  -222

 اإلنصات فيها. ال جيقالصالة 

 الاسوف لغمج: الاغري إىل السواد. -225

حماب ضدو  الشدمس أو الامدر أو بعضده بسدبق غدري  :الاسوف اصكالحاً  -226

 معااد.

الاسوف ياو  للشمس واخلسوف ياو  للامدر ويصدح أ  يكلدق الاسدوف أو  -227

 .عاإذا تفر ا ونالف إذا اجام اخلسوف

 الاسوف واخلسوف    سببا  ومها: -221

 سبق رشعي: ختويف العباد. -2 

سوف وحيلولدمج اسبق توين: حيلولمج األرض بني الشمس والامر بالوسبمج لل -0 

 الامر بني الشمس واألرض بالوسبمج للخسوف.

وال ي سدن أ   سمع الواسبادر ما ي   (جامعمج الصالة  )يوادي املوادى لصالة الاسوف  -229

 . ا بل تاو  بدعمج ؤذ ي

 به أمر فز  إىل الصالة.إذا حزَّ ملسو هيلع هللا ىلص الوبي  -222

ل صالة اخلسوف حاى يف أو دات الوهدي بعمدوم األمدر هبدا وهدي مدن ذوات عتف -222

 األسباب.

 .اتل عبادة مارونمج بسبق إذا زال السبق زالت مرشوعياه : اعدة -220



  منتقى الفوائد

 املخلوق. ايا من اهلل أو مناالساساا  لغمج: هو طلق السُّ  -223

 .مجالسايا بصالة خمصوصطلق العبد من اهلل االساساا  رشعًا:  -222

بددعا   بدن اخلكداب جيوز االساشفا  بدعا  من يظن إجاباه ت  اساشفع عمدر -225

 العباس بن عبد املكلق ت  يف البخاري.

سةلحان مةن يسةلح الرعةد بحمةده »تا  عبداهلل بن الزبري إذا سمع الرعد يادول:  -226

 رواه مال  والبيهاي بإسواد صحيح. «من خيفته الئ  وامل

اليهم ال تقتينا بغضلك وال هتي نةا »تا  عبداهلل بن عمر إذا سمع الرعد ياول:  -227

 رواه أمحد والرتمذي و ال األلباين: حديث ضعيف. «بعذابك وعافنا قلل ذلك

ريح  دال: إذا عصدفت الدملسو هيلع هللا ىلص رسدول اهلل  تا عن عائشمج ريض اهلل عوها  الت:  -221

رسيت به وأعوذ بك مةن رشهةا اليهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أُ »

 مافق عليه. «رسيت بهورش ما فيها ورش ما أُ 

خةرج سةييامن عييةه السةالم » دال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة ريض اهلل عوه أ  رسول اهلل  -229

ا تقةول: اليهةم إّنةيستسقي فرأى نمي  مستيقي  عىل ظهرها رافع  قوائمهةا إىل السةامء 

 «قيتم بةدعوة غةريكمقياك فقال: ارجعوا فقد ُسةخيق من خيقك ليس بنا غنى عن ُس 

 رواه احلاتم وصححه ووافاه الذهبي وضعفه األلباين.

 اجلوائز: مجع جوازة بالفاح اسم للميت وبالارس اسم ملا حيمل عليه امليت.-202

 واجل عمج: ومجالسالاوتل عود أهل  -202

 د املكلق عىل اهلل تعاىل.االعا  -2 

 فعل األسباب. -0 

 األصل يف الاداوي احلل واإلباحمج إال ما حرمه الوص. : اعدة -200

رمحده اهلل طلدق العلدم من أعظم أسباب حسن الظن بداهلل وطدرد اليدأس مدن  -203

 فهم سلف األممج.الرشعي عىل 



  منتقى الفوائد

جد عضو إنسا»  ال الشيخ عبداهلل املكلق حفظه اهلل: -202 دوإ  و  يل عليده   ميدت ص 

جل إنسا  ولادن إذا تدا  هدذا فاد روى عبداهلل بن أمحد أ  أبا أيوب صىل عىل ره 

العضو من حي مل يصل عليه أل  الصالة شفاعمج مرشدوعمج لألمدوات وهدذا حدي 

 .«والعضو ال حام له يف الثواب والعااب

مج ومدرة بعدد عىل الادرب بعدد ليلدملسو هيلع هللا ىلص صىل الوبي »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -205

 .«ءالث ومرة بعد شهر ومل يو ت يف ذل  و ااً 

 سن محل اجلوازة من جوانق الرسير األربعمج.ي   -206

 يساحق ملن مرت به جوازة أ  ياوم من ماانه. -207

إذا وىّص اإلنسا  أ  يدفن يف بلد آخدر جداز نالده مدا مل يشدق وال جيدق توفيدذ  -201

 .إذا وجدت املشامج وصياه

بادر  وفن بعض الصدحابمج لدياًل ومدوهم أبدد و د د  فن لياًل بدو  تاّص جيوز الد -209

 ريض اهلل عوهم.

 الدفن عود طلو  الشمس وعود غروهبا وعود  يامها حاى تزول. هاري -232

ظهر فيها خالف بني العل   موهم من  ّيدها بد   ألمواتلإهدا  الثواب  :مسألمج -232

روج مدن اخلدالف مسداحق والبادا  ورد يف الوص وموهم من أطلق األع ل واخل

 .عىل ما  يده الوص

 همن صام أو صىل أو تصدق وجعل ءوابه لغدري»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل:  -230

ومجمن األموات واألحيا  جاز ويصل ءواهبا إليهم عود أهل  واجل عدمج وحيصدل  السُّ

 الاااب له الثواب ولان ختصيص صاحق الكاعمج نفسه أفضل ويدعو ت  ورد يف

ومجو  .«السُّ

 تعريف الزتاة: -230

 الاكهري والو   والزيادة. :لغمج 



  منتقى الفوائد

 رشعًا: حق واجق يف مال  خمصوص لكائفمج  خمصوصمج يف و ت خمصوص. 

ط هرة لل ل وصاحبه و يدد »  ال ابن الايم رمحه اهلل يف حاممج مرشوعيمج الزتاة: -233

 .«للوعممج وحفظ وتوميمج ودفع لآلفات وحصن وحارس

ال يموددع الددّدين وجددوب الزتدداة يف األمددوال الظدداهرة تاخلددارج مددن األرض  -232

 مج من هبيممج األنعام.مسائالو

 جتق الزتاة يف األموال الااليمج: -235

 مج من هبيممج األنعام.مسائال -2 

 اخلارج من األرض. -0

 األء  . -3 

 عروض الامارة. -2 

 رشو  الزتاة: -236

 اإلسالم. -2 

 ريمج.احل   -0 

 مل  الوصاب. -3 

 اساارار الوصاب. -2 

 ميض احلول عىل مل  الوصاب. -5 

  أخرجها تفيلها بإذهنا فدال إمن تانت عوده خادممج فامق عليها زتاة الفكر و -237

 حرج.

 وعمدر بدن عبددالعزيز والبخداري وأبد :الذين  الوا بأ  خترج زتاة الفكر مداالً  -231

 ي اخالف فيها سلف األممج.حويفمج وغريهم وهذه من املسائل الفرو  الا

ما تيف مال يف بر »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه  ال:  ال رسول اهلل  -239

 رواه الكرباين. «وال بحر إال بحلس الزكاة



  منتقى الفوائد

من أّدى زكاة ماله » :ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عوه  ال:  ال رسول اهلل  -222

 رواه الكرباين. «فقد ذهب عنه رشه

ذي يماوع عن دفع الزتاة وهو يعلم أهنا من أرتا  اإلسالم يافر وتؤخذ موده ال -222

ل وال غسَّ ال ياال مرتدًا وال ي  إالزتاة وجوبًا ألهنا حق الفارا  فيساااب ءالءمج أيام و

 دفن فيها.رة وي  فرمى يف حدفن يف ماابر املسلمني بل ي  ن وال يصىل عليه وال ي  افَّ ي  

   األصواف الث نيمج يف الزتاة جيد أهنا لسببني ومها:املاأمل يف علمج إعكا -220

الفاددرا  واملسدداتني ويف الر دداب » سددد حاجددمج فئددمج مددن املسددلمني وتشددمل: -2

 .«والغارمني وابن السبيل

يف سدبيل اهلل واملؤلفدمج  لدوهبم والعداملني » نرصة اإلسالم ونرشده وتشدمل: -0

 .«عليها

 .اً تل فاري مساني وليس تل مساني فاري -223

 دد »  ال الشافعي رمحده اهلل: حد الفار واملساومج ختالف باخاالف تفايمج الواس: -222

يده مدع ضدعفه يف نفسده وتثدرة وغياو  الرجل غويًا بالدرهم مدع الاسدق وال ي  

 .«عياله

أفاى الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل بمواز إعكا  الزتاة يف الدعوة إىل اهلل عز  -225

 وجل.

امليت من بيت مال املسلمني إذا مل يان له مال للورث أو يعكدى مدن اىض دين ي   -226

 اىض ديوه.زتوات املسلمني لي  

أوس بدن مظداهرة الصحيح يف سبق نزول صددر أول سدورة املمادلدمج  صدمج  -227

 الصامت من زوجاه خولمج بوت ءعلبمج وتل  صمج مظاهرة فبعد هذه الاصمج.

ِع اهللُ الَِّذينا ]مسعود هذه اآليمج:   رأ ابن»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -221 ْرفا يا

اٍت  جا را الَِّذينا ُأوُتوا الِعْلما دا نُوا ِمنُْكْم وا و ال: أهيا الواس افهموا  {11}املجادلة:[ آاما



  منتقى الفوائد

 .«ام يف العلم فاملؤمن العامل فوق الذي ال يعلم بدرجاتوهذه اآليمج ولرتغب

سل اهلل غالبو  لال من غلدبهم ر  »  ال الشيخ حممد األمني الشوايكي رمحه اهلل: -229

جلميدع الرسدل وغلبدمج بالسديف  مجءاباد وهيوالغلبمج نوعا : غلبمج باحلممج والبيا  

 .«والسوا  وهي ءابامج ملن أمر بالااال موهم دو  من مل يؤمر به

أبو داود وهو سلي   بن األشدعث بدن إسدحاق بدن بشدري بدن شدداد األزدي  -252

 مدات سدومجادمج إمدام حدافظ مدن تبدار العلد   السمسااين صاحق اإلمام أمحد ء

 هد.075

وغريه  مجءابت بن الضحاك بن خليفمج األشهيل صحايب مشهور روى عوه أبو  الب -252

 هد.62 سومج مات

 املكهرة الاسبيح: ومجالسجا  يف الارآ  و -250

 وفسه.لتسبيح اهلل  -2 

 تسبيح املالئامج. -0 

 تسبيح اإلنسا . -3 

 تسبيح الكري. -2 

 تسبيح الرعد. -5 

 تسبيح اجلبال. -6 

 تسبيح السموات واألرض. -7 

الاسبيح توزيه اهلل جل وعال عن تل ما ال »  ال حممد األمني الشوايكي رمحه اهلل: -253

 .«يليق با له وجالله

د» :  ال عبداهلل بن عمر ريض اهلل عوه -252 ح أ  يمودع الرجدل مالده وإند  ليس الشُّ

 «ليس لهالشح أ  تكمع إىل ما 

من ظدن أنده ال حتصدل لده حاجدمج مدن » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -255



  منتقى الفوائد

 .«حاجاته إال بالوذر فإ  اعاااده هذا حمرم ألنه ظن أ  اهلل ال يعكي إال بماابل

 الوذر  س  : -256

نذر مكلق: وهو أ  يلزم العبد نفسه بعبادة بال  يد مثل  دول عديّل ندذر أ  أصديل  -2

 .رتعاني

يد مثل  ول عيّل نذر إ  نمحدت ابنذر مايد: وهو أ  يلزم العبد نفسه بعبادة  -0

ألنده لدن يعمدل العبدادة ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الاسم الذي ترهه الوبي  أ  أصيل رتعاني.

 حاى يااىض عليها.

لميمج ياال  ا أم رشي  زوجمج عدث   بدن مظعدو  خولمج بوت حايم بن أميمج السُّ  -257

 ريض اهلل عوه .

هي طلق الغوث والغوث حيصل ملن و دع يف شددة وتدرب نشدى  :ساغاءمجاال -251

 معه املرضة الشديدة أو ا الك.

تاو  االساغاءمج رشتًا أتدرب إذا اسداغاث بداملخلوق فدي  ال ياددر عليده إال اهلل  -259

 سبحانه وتعاىل.

فإنه يثبت يف حق األممج تبعدًا إال بددليل ملسو هيلع هللا ىلص تل حام ءبت يف حق الوبي  اعدة:  -262

 يفيد االخاصاص.

 أو الوفي فإهنا تعم. الوهيالوارة إذا جا ت يف سياق  اعدة:  -262

 معظم املساغيثني يساغيثو  يف طلق الرزق ويدخل فيه تل ما حيااجه املر . -260

الكرباين: هو اإلمام احلافظ سلي   بن أمحد بن أيوب الّلخمي الكرباين صاحق  -263

 هد.362 مجمات سواملعاجم الثالءمج وغريها 

إذا تا  العامل أوىل باالسا   من تالم اجلاهل »  ال احلارث املحاسبي رمحه اهلل: -262

وتالم الوالدة الرؤوم أحق باالسا   من تالم غريها فاهلل أعلدم العلد   وأرحدم 

 .«الرمحا  فاالمه أوىل تالم باالسا   والادبر والفهم
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عمبت من رجل يرائي بعمله الواس وهم »  ال حييى بن معاذ الرازي رمحه اهلل: -265

خلق مثله ومن رجل باي له مال ورب العزة يساارضه ورجدل رغدق يف صدحبمج 

 .«واهلل يدعو إىل دار السالم»خملوق واهلل يدعوه إىل حمباه ءم تال  وله تعاىل: 

اُءوا مِ ]  ال تعاىل:» الشوايكي رمحه اهلل: األمني ال الشيخ حممد  -266 الَِّذينا جا ْن وا

ْل ِِف ُقُلوبِناا عا ْ َّلا َتا ِن وا ا بِاإِليَما باُقونا انِناا الَِّذينا سا ْخوا إِلِ ناا اْغِفْر لاناا وا بَّ ُقوُلونا را ْعِدِهْم يا  با

نُوا ِذينا آاما سبحا  اهلل أخوة اإلي   تباى حاى بعد الوفاة  .{16}احلرش:[ ِغًلًّ لِلَّ

رجو ملحسوهم وتدعو ملسيئهم أ  فاذتر أموات املسلمني باخلري فرتحم عليهم وت

 .«ومن تدبر الارآ  وجده هيدي إىل هذه املحبمج هوفيشمله اهلل بع

للمعااف الاوال يف أنحا  املسمد لعموم »  ال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل: -267

اِجدِ ] وله تعاىل:  اكُِفونا ِِف املاسا أاْنتُْم عا  ام:وأما اخلروج موه فهو أ س {196}البقرة:[ وا

 األمر املواف لالعاااف تالو   والبيع فإنه يبكل االعاااف. -

 األمر املعااد ال بد موه تاخلال  وأتل ال يأ  به أحد واغاسال إلزالمج رائحمج فمائز.  -

ة  ريق فال يفعل راألمر ال يوايف االعاااف لان ليس الزمًا تاشيع اجلوازة وزيا -

 وبعضهم جييز باشرتاطه.

ما يف الارآ  آيمج أعظم فرجًا من آيمج يف » هلل بن مسعود ريض اهلل عوه: ال عبدا -261

ْقناُطوا ] وله تعاىل: يف سورة الزمر  ْنُفِسِهْم َّلا تا َلا أا ُفوا عا ْْسا
ا ِعبااِديا الَِّذينا أا ُقْل يا

ِيًعا ُنوبا َجا ْغِفُر الذُّ ِة اهللِ إِنَّ اهللا يا ْْحا مر:[ ِمْن را  .« {90}الزُّ

ي إِلايِْك ]يف  وله تعاىل: » شيخ حممد األمني الشوايكي رمحه اهلل: ال ال -269 ُهزِّ وا

نِيًّا ًبا جا ْيِك ُرطا لا ْط عا
اقِ ِة ُتسا أمر اهلل مريم املرأة الضعيفمج  {99}مريم:[ بِِجْذِع النَّْخلا

الوفسا  هبز جز  الوخلمج الاي تثال الرجال واهلل  ادر أ  يارمها برزق ت  يف سورة 

 .«يعلم الواس أمهيمج بذل السبقآل عمرا  ل

تسع وسبعو  آيمج تاحددث عدن » العويد حفظه اهلل: بن حممد  ال الشيخ عصام -272
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 جا  يف الس   أنوا  ءالءمج:و د اسا   الوحي 

 س   صوت وهو األذ . -

 هم وهو للذهن.فس    -

 س   اسامابمج وهو للالق واجلوارح. -

يف فاط ومل أرها جمموعمج إال يف سورة األنفال فاألوال  وسيلمج واألخري هو املومي 

إِْن ] وله تعاىل:  ْْيٌ لاُكْم وا ُهوا خا نْتاُهوا فا إِْن تا ْتُح وا ُكُم الفا اءا ْد جا قا ْستاْفتُِحوا فا إِْن تا

عا املُْؤِمنِيا  أانَّ اهللا ما ْت وا ُثرا لاْو كا يًْئا وا نُْكْم فِئاُتُكْم شا لاْن ُتْغنِيا عا ُعْد وا ُعوُدوا نا ا  * تا ا ُّيُّ
ا أا يا

ُعونا  ْسما ْنُتْم تا أا نُْه وا لَّْوا عا َّلا تاوا ُسولاُه وا را نُوا أاطِيُعوا اهللا وا َّلا تاُكوُنوا  * الَِّذينا آاما وا

ُعونا  ْسما ُهْم َّلا يا ِمْعناا وا اُلوا سا الَِّذينا قا مُّ الُبْكُم الَِّذينا  * كا ابِّ ِعنْدا اهللِ الصُّ وا َّ الدَّ إِنَّ َشا

عْ  ُهْم  * ِقُلونا َّلا يا لَّْوا وا ُهْم لاتاوا عا لاْو أاْسما ُهْم وا عا اْسما ا ألا ْْيً لِما اهللُ فِيِهْم خا لاْو عا وا

 . {90-15: }األنفال[ ُمْعِرُضونا 

اِرُعوا ]ق اهلل تعاىل يف اجلومج  ال: ملا رغّ »  ال الشيخ نارص العمر حفظه اهلل: -272 سا وا

نَّ  جا بُِّكْم وا ٍة ِمْن را ْغِفرا ُكْم ] و ال: {100آل عمران: } [ةٍ إَِلا ما بِّ ٍة ِمْن را ْغِفرا ابُِقوا إَِلا ما سا

نَّةٍ  جا ا]وملا أباح طلق الدنيا  ال:  {91}احلديد:[ وا نااكِبِها اْمُشوا ِِف ما فال يصلح [ فا

أ  ياو  العاس فياو  اإلرسا  واملسابامج للدنيا وميش ا ويومج لآلخرة واحلزم 

ِفرُّ ]تله يف  وله تعاىل:   .«{96الذاريات: } [وا إَِلا اهللفا

طلق لسان  بالدعا  والكلق فاعلم إنه يريد أ  ماى أ  »  ال بعض السلف: -270

ِريٌب ] :يعكي  وذل  لصدق الوعد بإجابمج من دعاه أمل يال اهلل تعاىل إِِنِّ قا فا

انِ  عا ا دا اِع إِذا ةا الدَّ ْعوا  .«[ُأِجيُب دا

مج عىل ويبف  أشدها من حرسة وما أعظمها من غ» : ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل -273

من أفوى أو اته يف طلق العلم ءم نرج من الدنيا وما فهم حاائق الارآ  وال بارش 

 .«يه فاهلل املساعا ن لبه أرساره ومعا
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الباْيِت املاْعُمورِ ] وله تعاىل: »  ال احلافظ ابن تثري رمحه اهلل:-272 هذا البيت هو  [وا

إىل البيت  هظهرد إبراهيم اخلليل عليه السالم مسودًا    و ذا وجه تعبمج أهل الس

 .«املعمور ألنه باين الاعبمج األرضيمج واجلزا  من جوس العمل

أين ألعمق ممن  درأ الادرآ  ومل يعلدم تأويلده »  ال ابن جرير الكربي رمحه اهلل:-275

 .«بارا ته ذلذاتيف ي

َلا ]تعاىل: يف  وله »  ال ابن العريب رمحه اهلل:-276 اكا عا ْقُصْص ُرْؤيا ا ُبنايَّ َّلا تا الا يا قا

ْيًدا ياكِيُدوا لاكا كا تِكا فا يوها يعاوب عليه السالم عرف تأويل الرؤيا ومل يب[ إِْخوا

 .«الرجل يود أ  ياو  ولده خريًا موه واألخ ال يود ذل  ألخيهأل  

بِّ ]يف  وله تعاىل: »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل:-277 نَّةِ  را يًْتا ِِف اجلا كا با [ اْبِن ِِل ِعنْدا

 .«او  يف اجلومج فإ  اجلار  بل الدارالبيت عوده  بل طلبها أ  تفكلبت 

تيدف  ياأمدل يوبغي لاايل الادرآ  العظديم أ »  ال اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهلل: -271

ا يادرؤه لكف اهلل تعاىل بخلاه يف إيصال معاين تالمه إىل إفهامهم وأ  يعلدم أ  مد

 .«ليس من تالم البرش وأ  يساحرض عظممج املاالم سبحانه ويادبر تالمه

إذا أردتم العلم فانثروا هذا الادرآ  فدإ  »  ال عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عوه: -279

 .«فيه علم األولني واآلخرين

ْن ُمو]يف  وله تعاىل: »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل:-212 تا عا كا ملاَّا سا ى وا سا

ُب  تا )عدل سبحانه عن  وله سان إىل  وله [ الغاضا كا توزياًل للغضق موزلمج  (سا

السلكا  األمر الواهي الذي ياول لصاحبه أفعل ال تفعل فهو مساميق لداعي 

 .«الغضق الواطق فيه املاالم مع لسانه

ابِ ]يف  وله تعاىل: »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -212 ْدنااُه صا جا ا وا ْبُد إِنَُّه إِنَّ ًرا نِْعما العا

اٌب  ءوا  عىل أيوب فأطلق عليه نعم العبد باونه وجده صابرًا وهذا يدل عىل [ أاوَّ

 .«أ  من مل يصرب إذا ابايل فإنه بئس العبد
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البيت الذي ياىل فيه تااب اهلل تثر خريه وحرضته »  ال أبو هريرة ريض اهلل عوه: -210

ه تاداب اهلل ضداق بأهلده يلبيت الذي ال ياىل فاملالئامج وخرجت موه الشياطني وا

 .«و ل خريه وحرضته الشياطني وخرجت موه املالئامج

مدن  [طده] و [يس]أما ما يذتره العوام أ  »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -213

فغري صحيح وال حسن وال مرسل وال أءر عن صاحق إند  هدذه ملسو هيلع هللا ىلص أس   الوبي 

 .«حوهاون [حم]و  [أَل]احلروف مثل 

 مل نمد شيئًا أرق  ذه الالدوب وال أشدد اسداحالباً »  ال وهق بن الورد رمحه اهلل: -212

 .«للحق من  را ة الارآ  ملن تدبره

الادرآ  ال يثبدت يف الصددور وال »  ال الشيخ حممد األمني الشوايكي رمحه اهلل: -215

 .«يسهل حفظه وييرس فهمه إال الايام به يف جوف الليل

من أصغى إىل تدالم اهلل وتدالم رسدول اهلل » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمجشيخ   ال -216

بعاله وتدبره بالبه وجد فيه الفهدم واحلدالوة وا ددى وشدفا  الالدوب والربتدمج ملسو هيلع هللا ىلص 

 .«واملوفعمج ما ال جيده يف يش  من الاالم ال موظوممج وال موثورة

سده من حسد فالاريم نفيده ما خال ج» رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -217

 .«واللئيم يبديه

 .«يف سورة يوسف أتثر من ألف فائدة»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -211

اُب ]يف  وله تعاىل: » ابن الايم رمحه اهلل: اإلمام  ال-219 ُم األاْبوا ًة َلاُ تَّحا ْدٍن ُمفا نَّاِت عا [ جا

لق األبواب ت  تانوا حيااجو  إىل ذل  أشار إىل إهنا دار أمن ال حيااجو  فيها إىل غ

 .«يف الدنيا

رحم اهلل عبدًا عرض نفسه وعملده عدىل تاداب » رمحه اهلل: البرصي ال احلسن  -292

وافق تااب اهلل محد اهلل وسأله الزيادة إ  خالف تااب اهلل أعاق نفسه ورجدع اهلل فإ  

 .«من  ريق
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 .«ذتر اهلل عز وجل برى  من الوفاقمن أتثر »  ال تعق بن مال  ريض اهلل عوه: -292

إذا أردت أ  تعلم ما عودك من حمبدمج اهلل فدانظر »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -290

 .«إىل حمبمج الارآ  من  لب  والالذذ ذل  بس عه

م الظلدم واجلهدل أ  تكلدق الاعظديم لدمن أظ»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -293

 .«ب  خال من تعظيم اهلل وتاديرهوالاو ري من الواس و ل

يا ابن آدم تيدف يدرق  لبد  وإند  مهاد  يف آخدر »  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -292

 .«السورة

ما يموع أحدتم إذا رجع من سدو ه أو مدن » بن عباس ريض اهلل عوه :عبداهلل  ال  -295

 .«فاتاأ عىل فراشه أ  يارأ ءالث آيات من الارآ  حاجاه

اءِ ]يف  وله تعاىل: »سيوطي رمحه اهلل:  ال ال-296 ا طاابا لاُكْم ِمنا النِّسا اْنكُِحوا ما [ فا

 .«فيه دليل عىل الوظر  بل الوااح فإ  الكيق إن  يعرف بالوظر  بل الوااح

إين ألساحي أال أنظر تل يوم يف عهد »  ال أبو موسى األشعري ريض اهلل عوه: -297

 .«ريب مرة

يْناا إِلايْكا ُروًحا ِمْن ]يف  وله تعاىل: » لايم رمحه اهلل: ال اإلمام ابن ا -291 لِكا أاْوحا ذا كا وا

سمى الارآ  روحًا ملا حيصل به من احلياة الوافعمج فإ  احلياة بدونه ال توفع  [أاْمِرناا

 .«صاحبها بل حياة احليوا  البهيم خري موها وأسلم عا بمج

  أنفع للعبد يف معاشه ومعاده وأ درب ليس يش»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -299

 .«إىل نماته من تدبر الارآ  وإطالمج الاأمل فيه

و ذا نمد من أتثر من سد   الاصدائد » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -022

 .«لكلق صالح  لبه تواص رغباه يف س   الارآ  حاى رب  ترهه
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 زء العارراجل

اِهما ] وله تعاىل: » ن عبدالوهاب رمحه اهلل: ال الشيخ حممد ب -2 را ٍن باْخٍس دا ْوُه بِثاما ا َشا  وا

اِهِدينا  اُنوا فِيِه ِمنا الزَّ كا  وا
ةٍ ْعُدودا يسافاد من هذه اآليات أنه ال يوبغي للعا ل أ   [ما

 .«يساحار أحدًا فاد ياو  زاهدًا فيه وهو ال يعلم

أنفع للعبد يف معاشه ومعاده وأ درب إىل  ليس يش » : ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل -0

 .«نماته من تدبر الارآ  وإطالمج الاأمل فيه

فدالعلم حتدت تددبر بر الارآ  إ  رمدت ا ددى  فاد»  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -3

 .«الارآ 

تدبر تااب اهلل مفااح للعلوم واملعارف وبه يسداواج »  ال الشيخ السعدي رمحه اهلل: -2

 .«ساخرج موه مجيع العلوم وبه يزداد اإلي   يف الالق وترسخ شمرتهتل خري وت

إياك يا أخي ءدم إيداك أ  يزهددك يف »  ال الشيخ حممد األمني الشوايكي رمحه اهلل: -5

تااب اهلل تعاىل تثرة الزاهدين فيه وال تثرة املحاارين ملن يعمدل بده ويددعو إليده 

 .«املماننيواعلم أ  العا ل الايس ال يارتث باناااد 

و د أعلم اهلل تعاىل خلاه أ  من تال الارآ  وأراد بده »  ال اإلمام اآلجري رمحه اهلل: -6

مواجرة مواله الاريم فإنه يربحه الربح الذي ال بعده ربح ويعرفه برتمج املااجرة يف 

 .«الدنيا واآلخرة

أ  حيرض  :ذل الباا  مساحق مع الارا ة وطريق »  ال أبو حامد الغزايل رمحه اهلل: -7

 لبه احلز  فمن احلز  يوشأ الباا  وذل  بأ  ياأمل ما فيه مدن الاهديدد والوعيدد 

واملواءيق والعهود ءم ياأمل تاصريه يف أوامره وزواجره فيحدز  ال حمالدمج ويبادي 

فإ  مل حيرضه حدز  وبادا  فليبد ه عدىل فادد احلدز  والبادا  فدإ  ذلد  أعظدم 

 .«املصائق
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بدأي يش  تددعو إذا  : يدل ليوسدف بدن أسدبا » يل رمحده اهلل: ال أبو حامد الغزا -1

خامت الارآ ؟ فاال: أساغفر اهلل ألين إذا خاماه ءم تذترت ما فيده مدن األعد ل 

 .«والاسبيحخشيت املات فأعدل إىل االساغفار 

من تدبر الارآ  طالبدًا ا ددى موده تبدني لده »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -9

 .«قطريق احل

وليس يف الارآ  لفظ إال وهو مادرو  بد  » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -22

 .« به املراد ومن غلط يف فهم الارآ  فهي  صوره وتاصريهيبنّي 

فمن تدبر الارآ  وتدبر ما  بل اآليدمج ومدا »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -22

راد وعرف ا دى والرسالمج وعرف السداد بعدها وعرف ماصود الارآ  تبني له امل

 .«من االنحراف واالعوجاج

أ  عمر بن اخلكداب ريض اهلل عوده يمدر باآليدمج يف » جا  يف مصوف ابن أيب شيبمج: -20

 .«ورده فاخواه فيباي حاى يلزم بياه فيعوده الواس حيسبونه مريضاً 

كا  ندام الادرآ  تثدريًا تا  أبو العباس بن ع»  ال أبو نعيم األصفهاين رمحه اهلل: -23

فد ت  بدل  سومج إال أنه جعل له خاممج يساوبط موها معاين الارآ  فباي بضع عرشة

 .«أ  نامها

 بل أ  حيالم  -أي حفظه-من  رأ الارآ  »  ال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه : -22

 .«فهو ممن أو  احلام صبياً 

بويدمج ملسو هيلع هللا ىلص إىل تااب اهلل تعاىل وسومج نبيده  فإذا اسامع العبد»  ال الارطبي رمحه اهلل: -25

 .«صاد مج عىل ما حيق اهلل أفهمه ت  حيق وجعل له يف  لبه نوراً 

 هيدنملا تا  الارآ  العزيز أرشف العلوم تا  الفهم ملعا»  ال ابن اجلوزي رمحه اهلل: -26

 .«أوىف املفهوم ألنه رشف العلم برشف املعلوم

ولذا جتدد مدن أتثدر مدن سد   الاصدائد » ه اهلل:رمح اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -27
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 .«لكلق صالح  لبه تواص رغبمج يف س   الارآ  حاى رب  ترهه

من تدبر االبادا  عرف اخلام ومدن تأمدل اخلدام الح لده »  ال البااعي رمحه اهلل: -21

 .«-مبيوًا تواسق ما  بل اآليمج وما بعدها -االبادا  

فدي حمدارضة ف :تأمل تيف تاو  صلمج الادرآ » هلل:د حفظه اي ال الشيخ عمر الع -29

 .«واحدة فاط اسادل الشيخ ابن باز بأتثر من مئمج آيمج

من أعظدم الغدبن أ  نربندا اهلل تعداىل يف » يس حفظه اهلل:ماغ ال الشيخ صالح امل -02

تاابه بأ  جواه الاي أعدها لعباده املااني عرضها السدموات واألرض ءدم ال جيدد 

 .«ع  دمأحدنا فيها موض

  موغوممج يسامع اأ  حتويل الارآ  إىل أحل» :الغزايل رمحه اهلل أبو حامد ال الشيخ  -02

رق هو الذي جعل اليهود والوصارى يذيعو  الارآ  وهم واءادو  إليه عشاق الك  

 .«أنه لن حييى املوتى

تده ومن تددبر تاداب اهلل أتثدر مدن تالو»  ال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل: -00

 .«عرف صفات الرابحني وصفات اخلارسين عىل الافصيل

تأملت أنفع الدعا  فإذا هو سؤال العو  » ن تيميمج رمحه اهلل:ب ال شيخ اإلسالم ا -03

ْستاِعيُ ]عىل مرضاته تعاىل ءم رأياه يف الفاحتمج:  إِيَّاكا نا ْعبُُد وا اكا نا  .«[إِيَّ

ا ]مه وأحامه دعا  الفاحتمج: أنفع الدعا  وأعظ»  ال الكحاوي رمحه اهلل: -02 اْهِدنا

اطا املُْستاِقيما  ا فإنه إذا هداه هذا الرصا  أعانه عىل طاعاه وترك معصياه فلم [ الُصِّ

 .«يصبه يش  ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

لذا أمرنا أ   دالصرب زاد لاوه  د يوف»  ال الشيخ حممد اخلضريي حفظه اهلل: -05

ْْبِ ]: و د  ال تعاىلامد الصرب وسعمج لشنساعني بالصالة اخلا اْستاِعينُوا بِالصَّ وا

اِشِعيا  َلا اخلا ٌة إَِّلَّ عا بِْيا اا لاكا إَِّنَّ ِة وا ًلا الصَّ  .«[وا

يف الارآ  بضعمج وأربعو  مثاًل واهلل »  ال الشيخ حممد األمني الشوايكي رمحه اهلل: -06
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لضدالل لادوم مل  تعاىل بحاماه جيعل رضب املثل سببًا  دايمج  دوم فهمدوه وسدبباً 

 .«يفهموا حاماه

ونا ] وله تعاىل: »  ال الشيخ السعدي رمحه اهلل: -07 ُ ُكْم إِلاْيِه ُُتَْشا نَّ ُموا أا اْعلا [ وا

 .«فالعلم باجلزا  من أعظم الدواعي لااوى اهلل فلهذا حث تعاىل عىل العلم بذل 

 .«ل  واعد الاوحيدسورة األنعام فيها ت» سفراييوي رمحه اهلل:اال إسحاق ال أبو  -01

الالق ال يدخله حادائق اإليد   إذا تدا  » رمحه اهلل: اإلسالم ابن تيميمج ال شيخ  -09

 .«فيه ما يومسه من الارب واحلسد

إ  سلوك هذه األممج تالزم وءيق بني »  ال الشيخ صالح بن محيد حفظه اهلل: -32

 عمل والسوق واملدرسمجالعاائد والعبادات وبني سلوك اإلنسا  وأخال ه يف البيت وال

بِّ العااملاِيا ] ال تعاىل:  ااِِت هللِ را َما ْياايا وا َما ُنُسكِي وا ِِت وا ًلا  .«[ُقْل إِنَّ صا

:  ال اهلل  واعد الدعا  والذتر يف موطوني» : ال الشيخ حممد اخلضريي حفظه اهلل -32

ُخْفياةً ] :الدعاءتعاىل يف  ًعا وا ُّ ُكْم تاَضا بَّ اْذُكْر ] :الذتر  تعاىل يف ال اهلل[ اْدُعوا را وا

ةً  ِخيفا ًعا وا ُّ بَّكا ِِف ناْفِسكا تاَضا  .«[را

من اجلومج تيف نام  عمبت  » ا  نرج يف بعض الليايل ويوادي:بن حيّ  حزمتا   -30

ى أاْن ]طالبها؟ وعمبت من الوار تيف نام هارهبا ءم ياول:  أاِمنا أاْهُل الُقرا فا أا

يااتً  ْأُسناا با ْأتِياُهْم با ُهْم ناائُِمونا يا  .«[ا وا

ْيُث َّلا ]يف  وله تعاىل: »  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -33 ناْستاْدِرُجُهْم ِمْن حا سا

ْعلاُمونا   .«فسب  عليهم الوعم ونموعهم الشار[ يا

إذا ذاق العبدد حدالوة اإليد   ووجدد طعمده »  ال ابن رجق احلوبيل رمحده اهلل: -32

نه وجوارحه فاساحىل اللسا  ذتر اهلل ومدا واله وحالوته ظهر ءمرة ذل  عىل لسا

 .«وأرسعت اجلوارح إىل طاعمج اهلل

مْ ]يف  وله تعاىل: »  ال مورق العميل رمحه اهلل: -35 ا أاِذْنتا َلاُ نْكا َِل ا اهللُ عا فا فهل [ عا
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 .«بمج أحسن من هذه؟ بدأ بالعفو  بل املعاتبمجتسمعام بمعا

ْضِل اهللِ ]يف  وله تعاىل: » اهلل:  ال  اادة بن دعاممج السدوي رمحه -36 لِكا ِمْن فا ذا

َلا النَّاسِ  عا ْيناا وا لا أ  املؤمن ليشار ما به من نعممج اهلل ويشار ما يف الواس من  [عا

 .«نعم اهلل

ءدالث صدور جتلدت فيهدا عظمدمج » العويد حفظه اهلل:بن حممد   ال الشيخ عصام -37

 .« سورة الرعد وفاطر واملل :و وة اخلالق سبحانه

سورة الوحل افااحت بالوهي عن االساعمال واخاامت »  ال السيوطي رمحه اهلل: -31

 .«باألمر بالصرب وسورة اإلرسا  افااحت بالاسبيح وخامت بالاحميد

فهم ما أنعم اهلل عىل العباد نعممج أعظم مدن أ  عدرَّ »  ال سفيا  بن عييومج رمحه اهلل: -39

 .«ال إله إال اهلل

تاوله  ميل عن الضالل إىل االساااممج :(احلوف)» ألصفهاين رمحه اهلل: ال الراغق ا -22

نِيًفا]عن اخلليل عليه السالم:  انًِتا هلل حا : ميل عن االساااممج إىل (اجلوف)وأما  [قا

ناًفا]: الضالل تاوله تعاىل يف شأ  الوصيمج افا ِمْن ُموٍص جا ْن خا ما  }البقرة:[ فا

199} ». 

أوىص يب ولدي إذا  أ  من حسن ظوي بريب أ  لكفه بل » : ال ابن عايل رمحه اهلل -22

َما ُأف  ]ت فاال: ترب   ُقْل َلاُ ًلا تا  .«[فا

من فوائد  صمج موسى مع اخلرض: أ  من ليس لده »:  ال الشيخ السعدي رمحه اهلل -20

صرب عىل صحبمج العامل والعلم فإنه يفوته بحسق عدم صربه تثري من العلدم ومدن 

 .«مه أدرك به تل أمر سعى فيهاساعمل الصرب والز

إناار موسى أتثر من مرة عىل اخلرض وعدم صربه دليدل » اب رمحه اهلل: ال الاّص  -23

عىل أ   لوب املؤموني جمبولمج عىل إنادار املوادر أل  موسدى عليده السدالم وعدد 

 .«اخلرض بالصرب فل  رأى ما رأى أناره عليه
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رسار باملسألمج: مواجداة إلإخفا  الدعا  وا»  ال الشيخ عبداهلل السااتر حفظه اهلل: -22

 .«للرب وإي   بأ  اهلل سميع وذل واسااانمج وسومج من سون املرسلني

اِِنا الكِتاابا ] يف  وله تعاىل:» رمحه اهلل: ه ال وهق بن مويّ  -25 تا ْبُد اهللِ آا الا إِِنِّ عا قا

بِيًّا نِي نا لا عا جا جل أول من تالم لئال أ ر عيسى عىل نفسه بالعبوديمج هلل عز و [وا

 .«اخذ إ اً ي  

أجار اهلل تابع الارآ  من أ  يضل يف الدنيا »  ال عبداهلل بن عباس ريض اهلل عوه : -26

ْشقاى]أو يشاى يف اآلخرة  ال تعاىل:  َّلا يا ايا فاًلا ياِضلُّ وا باعا ُهدا ِن اتَّ ما  ال: ال [ فا

 .«يضل يف الدنيا وال يشاى يف اآلخرة

ْفلاحا املُْؤِمُنونا ]سورة املؤموو  أو ا » رشي رمحه اهلل: ال الزخم -27 ْد أا رها آخو[ قا

افُِرونا ] ُه َّلا ُيْفلُِح الكا  .«فشاا  بني الفاحتمج واخلامتمج[ إِنَّ

 د ياو  عود أدنى الواس علم ما ال يعلمه إمام »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -21

 :مرسل وهو سلي   فا رأ إ  شئتزمانه و د علم ا دهد أمر ما علمه نبي 

ْ ُُتِْط بِهِ ] طُت بَِما َلا حا
 .«[أا

إال يف موضدع  (املكدر)ال جتدد يف الادرآ  ذتدر »  ال الدتاور فاضل السدامرائي: -29

 .«يف اخلري والرمحمج إال الذي يذتره الارآ  (الغيثذتر ) االنااام والعذاب بخالف

أرتا  الواليمج: الاوة واألمانمج  ال تعاىل: »  ال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل: -52

ِويُّ األاِميُ ] ْرتا القا ِن اْستاْأجا ْْيا ما  .«[إِنَّ خا

نَُّهْم ]يف  وله تعاىل: » : ال عباس بن أمحد رمحه اهلل -52 ُدوا فِيناا لاناْهِديا اها الَِّذينا جا وا

ناا  .«هم الذين يعملو  ب  يعلمو  هندهيم إىل ما ال يعلمو [ ُسُبلا

ْنياا] يف  وله تعاىل:»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -50 يااِة الدُّ اِهًرا ِمنا احلا ْعلاُمونا ظا [ يا

وم: إنه ليبل  من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يالق الدرهم عىل ظفره  {6}الرُّ

 .«سن يصيل!!فيخربك بوزنه وما حي  
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عني ى هلل  م ما مل ترأخفى  وم عملهم فأخفى ا»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -53

ِة أاْعُيٍ ]ومل نكر عىل  لق برش  ال تعاىل:  ْم ِمْن ُقرَّ ا ُأْخِفيا َلاُ ْفٌس ما ُم نا ْعلا ًلا تا فا

ُلونا  ْعما اُنوا يا اًء بَِما كا زا  .«[جا

 .«وال اإلماممج يف الدينبالصرب والياني ت  »  ال شيخ اإلسالم ابن تيميمج رمحه اهلل: -52

 .«اذتروا اهلل يف الرخا  يذترتم يف الشدة»  يس رمحه اهلل: ال الضحاك بن  -55

الاأمل يف الارآ  هو حتديق ناظر الالق إىل معانيه »  ال اإلمام ابن الايم رمحه اهلل: -56

ومجع الفار عىل تدبره وتعلاه وهو املاصود بإنزاله ال جمدرد تالوتده بدال فهدم وال 

 .«تدبر

إِنَّ الَِّذينا ] :تال عمر هذه اآليمج عىل املورب» اهلل: ال حممد بن شهاب الزهري رمحه  -57

اُموا ناا اهللُ ُثمَّ اْستاقا بُّ اُلوا را ءم  ال: اساااموا هلل بكاعاه ومل يروغوا روغا  [ قا

 .«الثعالق

صالة الليل أعو  عىل تذتر الارآ  والسالممج من » بن عاشور رمحه اهلل:طاهر  ال  -51

 .«ن الادبرالوسيا  وأعو  عىل املزيد م

ئٍِذ ]يف  وله تعاىل: »  ال احلسني بن الفضل رمحه اهلل: -59 ْوما ِْم يا ِبِّ ْن را ُْم عا كاًلَّ إَِّنَّ

 .«ت  حمبهم يف الدنيا عن توحيده حمبهم يف اآلخرة عن رؤياه[ ملااْحُجوُبونا 

إ  من الواس شياطني فوعدوذ بداهلل مدن »  ال  اادة بن دعاممج السدوي رمحه اهلل: -62

 .«شياطني اإلنس واجلن

قَّ ]يف  وله تعاىل: »  ال الشيخ السعدي رمحه اهلل: -62 ُه حا ْتُلونا يْنااُهُم الكِتاابا يا تا الَِّذينا آا

تِهِ  وا هم الذين حيلو  حالله وحيرمو  حرامه ويعملو  بمحامه ويؤموو  [ تًِلا

 .«بماشاهبه

مادروه إال اهلل تعداىل  ياو  عدىل املحبدوب واملادروه وال حيمدد عدىل» :احلمدد  -60

 .«واحلمد ياو  باللسا 
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ياو  ماابل نعممج ومعروف فهو ترد اجلميل واالعرتاف به والشار ياو  » الشادر: -63

 .«اً بالالق واللسا  واجلوارح فال شار محد وليس تل محد شار

خوف مشوب باعظيم املخيش صادر من علم وياني صادق ومعرفمج » اخلشيددمج: -62

ى اهللا ِمْن ِعبااِدِه ]إ  تا  اخلايش  ويًا  ال تعاىل: بعظماه حاى و ْشا إِنََّما َيا

ءُ   .«[الُعلاَما

تو ع ماروه عن أمارة مظوونمج أو معلوممج واخلوف غالبًا ما ياو  مدن » اخلدوف: -65

 .«اخلوف من اهلل :ضعف اخلائف وإ  تا  املخوف أمرًا يسريًا وأسمى أنواعه

 .«امرارهطول اخلوف واس» الرهبدمج: -66

ساو  الالق وترضعه بحيث تظهر آءار ذل  عىل اجلوارح فاخفدت » اخلشدو : -67

 .«األصوات وتوارس األبصار و د تذرف الدمو 

 .«جز  من اخلشو  وهو خماص بالبد » اخلضو : -61

املخبت: هو املكمئن باإلي   و يل هو االجاهاد يف العبادة وال ياو  » خبات:اإل -69

 .«ذل  إال مدحاً 

 .«االناياد ترهاً » الذل: -72

 .«االعرتاف بالذل واإل رار به وإظهار صغر اإلنسا » الصغار: -72

غالبًا ما تساخدم يف مو ف اإلجدالل واالحدرتام وتعودي الادرا ة املااابعدمج » الاالوة: -70

 .«اغويب

املاابعدمج عاممج والاالوة خاصمج فالارا ة ال تاايض املاابعمج والاالوة تاايض » الارا ة: -73

 .«وياال:  رأت الرسالمج وال ياال تلوت الرسالمج

 .«تداخل والاباس يؤدي إىل غموض و لق وعدم طمأنيومج» الش : -72

 .«نايممج الش  وهو الالق واالضكراب وعدم الكمأنيومج» الريق: -75

 .«أ  يبخل اإلنسا  ب  يف يده» البخدل: -76
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و شاح باملال واملعدروف وأ  أخص من البخل فهو بخل مع حرص وه» الشدح: -77

يبخل ب  يف أيدي الواس وهو ظلم فال شحيح بخيل وليس تل بخيدل شدحيحًا 

 .«فالشح أ بح وأرش من البخل

 .«يغلق اساع له في  يدل عىل العااب والاهديد» الكريدق: -71

 .«تدل عىل اليرس والسهولمج والوضوح وأغلق اساع  ا يف اخلري» السبيدل: -79

ْيهِ ]تعاىل:   ال -12 لا تاابا عا ٍت فا لَِما ِه كا بِّ ُم ِمْن را قَّى آادا تالا . الال ت هي يف  وله تعاىل: [فا

ينا ] اِْسِ ناا لاناُكونانَّ ِمنا اخلا ْ تاْرْحا ْ تاْغِفْر لاناا وا إِْن َلا ناا وا لاْمناا أاْنُفسا ناا ظا بَّ  .{90:}األعراف[ را

 .«تالعن  وم  ط إال حق عليهم الاولما »  ال حذيفمج بن الي   ريض اهلل عوه: -12

 .«الاالم أوسع من أ  ياذب فيه ظريف»  ال حممد بن سريين رمحه اهلل: -10

ني ف   دال يل تلمدمج يجلست إىل عمرو بن ديوار سو»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -13

 .«ؤين  طوتس

 .«باهاةإين ألد  من الاالم خمالفمج امل»  ال نعيم بن عبداهلل رمحه اهلل:-12

 .«من تثر تالمه تثرت خكيئاه» صبحي رمحه اهلل: ال األ -15

 واهلل الذي ال إله إال هو ما عدىل ظهدر األرض»  ال عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عوه: -16

 .«يش  أحوج إىل طول سمن من اللسا 

مًا يف أتثر الواس ذنوبًا يوم الاياممج أتثرهم تال»  ال سل   الفاري ريض اهلل عوه: -17

 .«معصيمج اهلل عز وجل

 .«من سمع بفاحشمج فأفشاها فهو تمن أبداها»  ال شبيل بن عوف رمحه اهلل: -11

رتعاا  يسان فيها العبد خري من سبعني رتعدمج ال »  ال حسا  بن عكيمج رمحه اهلل: -19

 .«يسان فيها

ل وعمدل ال يساايم  ول إال بعمل وال يساايم  دو»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -92

ومجإال بويمج وال يساايم  ول وعمل ونيمج إال بموافامج   .«السُّ
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من صدحح باطوده باملرا بدمج واإلخدالص زّيدن »  ال احلارث املحاسبي رمحه اهلل: -92

ومجظاهرًا باملماهدة واتبا    .«السُّ

إءبدات صددق االفاادار إىل اهلل » ئل أبو عبداهلل بن بار عن أصول الدين فاال: س   -90

 .«ملسو هيلع هللا ىلص ادا  برسول اهلل ولزوم اال

توا نابدع اجلودازة فد  ندرى إال ماوعدًا باتيدًا أو ماوعدًا » : ال ءابت البواين رمحه اهلل -93

 .«مافاراً 

تانت تاو  فيهم اجلوازة فيظلو  األيام حمدزونني » : ال إبراهيم الوخعي رمحه اهلل -92

 .«ي عرف ذل  فيهم

عودد موتده وعبددالرمحن السدلمي  أيبإىل ذهبوا » : ال عكا  بن السائق رمحه اهلل -95

 .«ين ألرجو ريب و د صمت له ء نني رمضا   : إ ال

ارمحوي بحبي إياك فليس يش  أحق »  ال الفضيل بن عياض رمحه اهلل عود موته: -96

 .«إيل مو 

تا  طلحمج إذا ذتر عوده االخاالف  ال: ال تاولوا: »  ال موسى اجلهوي رمحه اهلل: -97

 .«ن  ولوا: السعمجاالخاالف ولا

اءواا  أندا أعداجله  مودذ ءالءدني سدومج: تدرك »  ال سفيا  بن عييوه ريض اهلل عوه: -91

 .«الكمع في  بيوي وبني الواس وإخالص العمل هلل تعاىل

من تعبد اهلل يف ليلمج حيث ال يراه أحد يعرفده خدرج »  ال تعق األحبار رمحه اهلل: -99

 .«من ذنوبه ت  نرج من ليلاه

من تاندت رسيرتده أفضدل مدن عالنياده فدذل  »  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -222

 .«الفضل ومن تانت رسيرته رشًا من عالنياه فذل  اجلور

ارتفع مثل مال  بن أنس ليس  ما رأيت  رجالً »  ال عبداهلل بن املبارك رمحه اهلل: -222

 .«له تثري صالة وال صيام إال تاو  له رسيرة
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 .«إ   بح الرغبمج أ  تكلق الدنيا بعمل اآلخرة»   الثوري رمحه اهلل: ال سفيا -220

 .«من طلق احلديث لغري اهلل مار به»  ال محاد بن سلممج رمحه اهلل: -223

 دال: أصدلح رسيرتد  واعبدده حيدث » د اهلل؟ ال رجل ملحمد بن الورض أين أعب   -222

 .«شئت

 .«الف الظاهر فهو باطلتل باطن ن» رمحه اهلل: زسعيد اخلزا  ال أبو -225

 .«لو صفت يل هتليلمج ما باليت بعدها بيش » رمحه اهلل: يزيد البسكامي  ال أبو -226

 .«تصفيمج العمل من اآلفات أشد من العمل» ف رمحه اهلل: ال عبداهلل بن مكرِّ  -227

وده م وسدق إيلَّ أ  اخللق ياعلمو  هدذا العلدم وال ي   وددت  » : ال الشافعي رمحه اهلل -221

 .«يش 

وامرأتده معده  سومج إ  تا  الرجل ليباي عرشين»  ال حممد بن واسع رمحه اهلل: -229

 .«ال تعلم به

 .«اإلجابمج مارونمج باإلخالص ال فرق بيوه »  ال عبد الواحد بن زيد رمحه اهلل: -222

 .«صالة الرجل عود أهله من عمل الرسِّ »  ال حسا  بن عكيمج رمحه اهلل: -222

 .«أتام حسوات  أشد مما تاام سيئات » بو حازم رمحه اهلل: ال أ -220

من تعلم طرق احلديث ليسافي  به  لدوب » إدريس اخلوالين رمحه اهلل: و ال أب -223

 .«الواس مل يرح رائحمج اجلومج

ما من عمل أفضدل مدن طلدق احلدديث إذا صدحت »  ال برش بن احلارث رمحه اهلل: -222

 .«الويمج فيه

 لت له: مدا أفضدل مدا يادال عدىل امليدت؟ فادال: » وس عن أبيه  ال: ال ابن طاو -225

 .«االساغفار

 .«حاى اسااامت سومج تابدت نفيس أربعني»  ال حممد بن املوادر رمحه اهلل: -226
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أو  ما أدري أي الوعماني أفضدل: أ  هدداين اهلل لإلسدالم» العاليمج رمحه اهلل: و ال أب -227

 .«عافاين من هذه األهوا 

 .«احلالل ال حيامل الرسف»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -221

 .«ال يزال الرجل يف فسحمج من ديوه ما مل يكلق اإلسواد»  ال شعبمج رمحه اهلل: -229

 .«الادليس أخو الاذب»  ال شعبمج رمحه اهلل: -202

ٌد ]  أمن زعم » الاكا  رمحه اهلل: سعيد ال حييى بن  -202 ق خملو[ ُقْل ُهوا اهللُ أاحا

 .«فهو زنديق واهلل الذي ال إله إال هو

 .«من  ال الارآ  خملوق فهو تافر»  ال الشافعي رمحه اهلل: -200

 .«الواس يوظرو  اهلل يوم الاياممج بأعيوهم»  ال مال  بن أنس رمحه اهلل: -203

ما اخالفت األممج بعد نبيها إال ظهر أهدل باطلهدا عدىل أهدل »  ال الشعبي رمحه اهلل: -202

 .«احاه

ال تاولوا مصيحف وال مسيمد ما تا  هلل فهو »  ال سعيد بن املسيق رمحه اهلل: -205

 .«عظيم حسن مجيل

 .«اهلل عىصمن دعا لظامل بالباا  فاد أحق أ  ي  »  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -206

 .«من طلق اإلمارة مل يعدل فيها»  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -207

وهى عن املوار إال مدن مر باملعروف وي  ؤال يوبغي أ  ي  » احلايف رمحه اهلل:  ال برش -201

 .«يصرب عىل األذى

ما عىل ظهرها من برش ال ناف عدىل إي نده » إدريس اخلوالين رمحه اهلل: و ال أب -209

 .«أ  يذهق إال ذهق

 .«ليس يش  أنفع للواس من احلديث»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -232

أ  الدنيا هيومج عىل اهلل تعاىل أ  يعكيهدا مدن حيدق » ال عبيد بن عمري رمحه اهلل:  -232

 .«ومن ال حيق وال يعكي اإلي   إال من حيق
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 .«ليس اإلي   بالاموي ولان  ول وعمل»  ريض اهلل عوه:ري ال عبيد بن عم -230

  املودافق يادول أ  املؤمن ياول  لياًل ويعمل تثريًا وإ»  ال األوزاعي رمحه اهلل: -233

 .«تثريًا ويعمل  ليالً 

اإليد   تالرسدبال إذا شدئت لبسداه وإذا شدئت »  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -232

 .«خلعاه

بدن عمدر هدل تدا  عبدداهلل سدئل »  ال  اادة بن دعامدمج السددوي رمحده اهلل: -235

 .«يضحاو ؟  ال نعم واإلي   يف  لوهبم أعظم من اجلبالملسو هيلع هللا ىلص أصحاب الوبي 

 .«باا  البخال  ترب عىل  لوب املؤموني»  ال برش بن احلارث رمحه اهلل: -236

البدعمج أحق إىل إبلديس مدن املعصديمج فاملعصديمج »  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -237

 .«يااب موها والبدعمج ال يااب موها

 .«ما اباد  رجل بدعمج إال اساحل السيف»  البمج رمحه اهلل:  ال أبو -231

ما زاد صداحق بدعدمج اجاهدادًا إال زاد مدن اهلل » بو أيوب السخاياين رمحه اهلل: ال أ -239

 .«عداً ب  

ليس من ضداللمج إال وعليهدا زيودمج فدال تعدرض » : ال سفيا  الثوري رمحه اهلل -222

 .«ديو  إىل من يبغضه

 .«ليس أحد أبعد من تااب اهلل من املرجئمج»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -222

 .«تا  ياال لألم ءالءمج أربا  الرب» وصور بن املعامر رمحه اهلل: ال م -220

ليودا بالرسدا  فلدم ليوا بالرضا  فصربنا وب  ب  »  ال عبدالرمحن بن عوف ريض اهلل عوه: -223

 .«نصرب

 .«ليس بفايه من مل يعد البال  نعممج والرخا  مصيبمج»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -222

ليس يش  أعز من شيئني: درهدم طيدق ورجدل » محه اهلل: ال يونس بن عبيد ر -225

 .«يعمل عىل سومج
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 .«نهعم العو  عىل تاوى اهلل الغوي»  ال حممد بن املوادر رمحه اهلل: -226

من إضاعمج املال: أ  يرز   اهلل حالالً فاوفاده يف »  ال سعيد بن جبري رمحه اهلل: -227

 .«معصيمج اهلل

 .«جل ابوي هذاأإين ألزيد يف صال  من » : ال سعيد بن جبري رمحه اهلل -221

 .«  اهلل تعاىل ليصلح بصالح العبد ولده وولد ولدهإ»  ال جماهد رمحه اهلل: -229

 .«ادة العبد أ  يشبهه ولدهعمن س»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -252

ملسو هيلع هللا ىلص ي تا  سلي   الايمي إذا حّدث احلديث فرفعه إىل الوبد»  ال شعبمج رمحه اهلل: -252

 .«تغري وجهه

ف  سدألاه سومج  جالست احلسن البرصي أربعني»  ال أبو أيوب السخاياين رمحه اهلل: -250

 .«موه هيبمج

 .«وي أصحاب احلديث ألتياهم يف بيوهتملو مل يأت»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -253

 .«تفار ساعمج خري من  يام ليلمج»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -252

 .«عودوا أعيوام الباا  و لوبام الافار» ل أبو سلي   الداراين رمحه اهلل: ا -255

 .«تاى اهلل أحبه الواس وإ  ترهوامن ا»  ال زيد بن أسلم رمحه اهلل: -256

 .«ما فاه  وم مل يبلغوا الااى»  ال زياد بن جرير رمحه اهلل: -257

 .«ها العدوا أنفع الذخائر الااوى وآخر»  ال الشافعي رمحه اهلل: -251

ادوى وال يش  أحسدن مدن اال زاد أفضل من ال»  ال جعفر بن حممد رمحه اهلل: -259

 .«من اجلهل وال دا  أدوى من الاذب أرضالصمت وال عدو 

 .«الاواضع :إنام تدعو  أفضل العبادة»  الت عائشمج ريض اهلل عوها: -262

 .«نفيس ما مدحوي أحد إال تصاغرت عيل»  ال مكرف رمحه اهلل: -262

 .«ضاعت األممج حني احايج إيلَّ »  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -260



  منتقى الفوائد

أفضدل األعد ل: الدور  وأفضدل العبدادة: »  ال حييى بدن أيب تثدري رمحده اهلل: -263

 .«الاواضع

 .«جالسوا الاوابني فإهنم أرق الواس  لوباً »  ال عو  بن عبداهلل رمحه اهلل: -262

أصلح في  باي يغفدر لد  مدا  :هذه غويممج باردة» ه اهلل: ال أمحد بن عاصم رمح -265

 .«مىض

 .«ترك اخلكيئمج أيرس من طلق الاوبمج»  ال األصبحي رمحه اهلل: -266

 .«ما تالم الواس بيش  أعظم من ال إله إال اهلل»  ال عمرو بن ميمو  رمحه اهلل: -267

لو علمت أن  أسن ف فاال: رّ كتوت أميش مع طلحمج بن م»  ال ليث رمحه اهلل: -261

 .«موي يف ليلمج ما تادما 

لو توتلوا عىل اهلل ما بويوا احلائط وال جعلوا لباب »  ال سلي   الداراين رمحه اهلل: -269

 .«الدار غلاًا خمافمج اللصوص

 .«الاوتل عىل اهلل مجا  اإلي  »  ال سعيد بن جبري رمحه اهلل: -272

 .«علي  بالاوتل نعم اليش  الاوتل»  ال سل   الفاري ريض اهلل عوه: -272

من أراد أ  يعرف معرفاه بداهلل فليوظدر إىل مدا »  ال شايق بن إبراهيم رمحه اهلل: -270

 .«وعده اهلل ووعده الواس بأهي   لبه أوءق

مدن جعدل ديوده عرضدًا للخصدومات أتثدر »  ال عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل: -273

 .«شغله

 دد أفلدح مدن عصدم مدن املدرا  والغضدق » رمحه اهلل:  ال عمر بن عبدالعزيز -272

 .«والكمع

إياتم واملدرا  فإهندا سداعمج جهدل العدامل وهبدا يباغدى »  ال مسلم بن يسار رمحه اهلل: -275

 .«زلاه الشيكا 
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وال تفهدم  احذر املدرا  فإنده ال تدؤمن فاواده»  ال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: -276

 .«حاماه

 .«تانوا ال يفضلو  عىل الربا  شيئاً » دا  رمحه اهلل: ال خالد بن مع -277

 .«مفااح اآلخرة اجلو  ومفااح الدنيا الشبع» سلي   الداراين رمحه اهلل: بو ال أ -271

إذا جا  الالدق وعكدش صدفا ورق وإذا شدبع » سلي   الداراين رمحه اهلل:  ال أبو -279

 .«عمي وبار وروي

 .«املؤمن حيق املؤمن حيث تا »  ال ابن عمال  رمحه اهلل: -212

 إذا أحببت أخًا يف اهلل فأ ل خمالكاه يف دنياه. -212

 .«حج مرسوق ف  بات إال ساجداً » إسحاق رمحه اهلل: و ال أب -210

 .«مات محاد بن سلممج يف املسمد وهو يصيل»  ال يونس بن عبيد رمحه اهلل: -213

 .«يكفى  غضق الرب حسن األدب»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -212

 .«لق احلسناخل   :لال يش  أساس وأساس اإلسالم»  ال عارممج رمحه اهلل: -215

 .«من العمق أ  يظن بأهل الرش اخلري»  ال سفيا  الثوري رمحه اهلل: -216

 .«أحق ما طّهر العبد لسانه»  ال عبداهلل بن عمر ريض اهلل عوه :  -217

خصلاا  إذا صلحاا من العبد صلح مدا سدوامها » بن عبيد رمحه اهلل: يونس ال  -211

 .«من أمره: صالته ولسانه

 .«تالم العبد في  ال يعويه خذال  من اهلل تعاىل»  ال معروف الارخي رمحه اهلل: -219

فاشوا الور  فلدم نمدده يف يش  أ دل موده يف »  ال احلسن بن الصالح رمحه اهلل: -292

 .«اللسا 

صدمت وإذا أعمبد  الصدمت اإذا أعمب  الاالم ف» محه اهلل: ال برش بن احلارث ر -292

 .«فاالم

 .«اعرف احلق إذا أحق اهلل احلق»  ال الشافعي رمحه اهلل: -290
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مااوب يف احلاممج: ال جتالس بحلمد  السدفها  وال »  ال معاويمج بن  رة رمحه اهلل: -293

 .«بسفه  العل   جتالس

 .«يس العلم باثرة الروايمج ولان العلم اخلشيمجل»  ال عو  بن عبداهلل رمحه اهلل: -292

يرفع مدن هدذه األمدمج اخلشدو  حادى ال يدرى » إدريس اخلوالين رمحه اهلل:  ال أبو -295

 .«خاشع

 .«الرجا  واخلوف مكياا املؤمن»  ال احلسن البرصي رمحه اهلل: -296

ة اخلدوف مدن اهلل أصل تل خري يف الدنيا واآلخر» سل   الداراين رمحه اهلل: و ال أب -297

 .«تعاىل

 .«اخلوف عىل العمل أ  ال ياابل أشد من العمل»  ال مال  بن ديوار رمحه اهلل: -291

 .«اخلوف ر يق والرجا  شفيع املحن»  الوو  رمحه اهلل: و ال ذ -299

 .«الشاا  غويممج العابدين»  ال عمر بن اخلكاب ريض اهلل عوه: -022
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